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Vítejte na olympiádě 
bílých límečků  
Jsou různí manažeři a manažerky. Někteří nechají pracovníky 
jednat relativně samostatně, zapojí se pouze tehdy, když se něco 
nepovede nebo neběží podle plánu. Jiní naproti tomu chtějí autori-
tativně rozhodovat o každé prkotině. Někteří jsou doslova „nevi-
ditelní“, tahají za nitky zpovzdálí, další zase sázejí na každodenní 
osobní kontakt. 

Všichni však mají před očima jedno jediné – úspěch. A je 
lhostejno, zda spočívá v tom, vytáhnout malou rodinnou firmu 
z bláta, kam zrovna zapadla, vdechnout jí novou energii, nebo 
kočírovat úspěšnou tisícihlavou saň s neukojitelným apetitem. 

Ti nejlepší se letos opět po roce sejdou v pražském paláci Žofín, 
aby převzali z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana ocenění. 
Stane se tak za přítomnosti čtyř set podnikatelů a zástupců 
organizací a institucí na 24. ročníku soutěže Manažer roku. 

Vyhlašovatelem tohoto klání, jehož tradice se datuje od roku 1993, 
je Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.

Časopis Profit všechny finalisty, významné reprezentanty 
managementu v České republice, opět představuje ve své příloze. 
A už jen letmý pohled přesvědčí o tom, že výběr byl i letos opravdu 
pečlivý a kandidáti kvalitní.  

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Aristoteles Onassis,
řecký loďařský magnát  

„Tajemství byznysu 
spočívá v tom, že víte 
něco, co neví 
nikdo jiný.“ 
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Č E S KO

To, že nemohou pracovat z domova či 
na zkrácené úvazky, je pro 71 procent 
matek zásadní překážkou k návratu do 

zaměstnání. Ukázal to průzkum platformy 
Byznys pro společnost.

„V současnosti představují matky pro 
zaměstnavatele spíše nevyužívaný potenciál,“ 
říká předsedkyně Byznysu pro společnost 
Pavlína Kalousová.

Částečné úvazky neposkytuje matkám  
30 procent dotázaných firem. Téměř dvě 
pětiny zaměstnavatelů jim pak neumožňují 
práci z domova. Česko je zemí, která se pyšní 
nejmenším počtem lidí bez práce v EU. Na 
druhé straně je zde ale nejvyšší procento ne-
zaměstnaných matek dětí do šesti let. Zatímco 
celková nezaměstnanost klesla na rekordních 
pět procent, mezi matkami malých dětí nepra-
cuje až 40 procent žen. 

„Stát by se měl zaměřit především na vzdě-
lané ženy, které se chtějí po porodu vrátit co 
nejdříve. K tomu je ale nutné mít flexibilní trh 
práce. V tomto směru výrazně pokulháváme 
za zeměmi jako Nizozemsko, Německo či Bri-
tánie,“ potvrzuje proděkan Národohospodář-

ské fakulty VŠE v Praze a odborník na sociální 
politiku Vojtěch Krebs.

Příspěvky a mateřská demotivují
„Místo demotivujících dávek by spíše pomohlo 
daňové zvýhodnění rodičů s dětmi a například 
také zkrácení doby, po kterou je vyplácen 
rodičovský příspěvek,“ dodává Krebs.

V sociální politice vláda jen stěží dohání 
vlak, který nám dávno ujel. Zmíněný rodičov-
ský příspěvek, který se v Česku vyplácí až po 
dobu čtyř let, ženy od návratu do práce spíše 
odrazuje. Stejné je to u poměrně dlouhé rodi-
čovské dovolené, již navíc v konzervativním 
Česku využívá jen minimum mužů. 

Na rozdíl od 70. let minulého století, kdy 
bylo v Československu umístěna v jeslích 
téměř čtvrtina dětí do čtyř let, nyní podobnou 
výhodu postrádáme.  Aktuálně není v jeslích 
ani procento potomků českých matek.

To se snaží napravit ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV) projektem takzva-
ných mikrojeslí, které nabízejí pravidelnou 
profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř 
let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Zatím jich 

v ČR funguje asi sedm desítek. Pomalu přibývá 
také takzvaných dětských skupin a soukromých 
školek. „Cesta k nápravě není jednoduchá, stále 
jde o běh na dlouhou trať,“ připouští Martina 
Štěpánková Štýbrová z MPSV. 

Stát se v posledních letech snaží motivovat 
rodiče také daňovými bonusy. Zvyšuje daňové 
zvýhodnění na děti a zavedl i takzvané škol-
kovné, kdy si rodič může ročně odečíst z daní 
částku, již platí za umístění dítěte do mateřské 
školy – a to až do výše měsíční minimální 
mzdy. Některé firmy se progresivního přístu-
pu k rodičům vracejícím se do práce nebojí, 
stále ale jde o menšinu zaměstnavatelů. „Po 
uplynutí mateřské dovolené u nás mohou za-
městnanci využít pracovní doby zkrácené na 
30 hodin týdně, za kterou dostanou zaplaceno 
stejně, jako kdyby pracovali na plný úvazek. 
Zároveň rodičům dorovnáváme rozdíl mezi 
mzdou u nás a finanční podporou od státu za 
prvních 16 týdnů rodičovské dovolené,“ říká 
viceprezidentka pro lidské zdroje společnosti 
Vodafone Veronika Ivanović. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

I Češi mohou vylepšit 
urychlovač CERN
Agentura CzechTrade, která je 
zprostředkovatelem informací 
o veřejných zakázkách vědeckého 
centra CERN pro Českou republiku, 
upozorňuje tuzemské firmy na 
připravovaný projekt s názvem 
High Luminosity LHC. Jeho cílem je 
vylepšení dosud největšího urych-
lovače na světě. Informační setkání 
potenciálních dodavatelů se usku-
teční 22. až 23. května v britském 
Warringtonu. A šanci prosadit se 
mají i tuzemské firmy.

Na informační schůzce 
ve Velké Británii se zájemci 
o spolupráci sejdou s projekto-

vými inženýry, kteří představí 
technické a obchodní nároky 
týkající se tohoto projektu. Jeho 
součástí se mohou stát dodava-
telé supravodivých a kryogen-
ních technologií, elektroniky, 
elektrotechniky a mechaniky, 
zařízení pro ultravysoké vaku-
um, radiofrekvenčních zařízení 
a dalších souvisejících technolo-
gií. „Plánované vylepšení urych-
lovače představuje pro české 
firmy jedinečnou příležitost, jak 
se podílet na významném mezi-
národním projektu pro prestižní 
organizaci,“ shrnuje Radomil 
Doležal, generální ředitel agen-
tury CzechTrade.  

Drobní podnikatelé získají 
na projekty miliardy
Prostřednictvím nového programu 
Expanze bude na podporu malých 
a středních podnikatelů v rámci 
Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschop-
nost vyčleněno 8,8 miliardy korun. 
Bezúročné investiční úvěry podpoří 
přibližně 900 podnikatelských pro-
jektů.

Cílem programu je snazší 
přístup drobných podnikatelů 
k bankovním úvěrům na jejich 
projekty. Vedlejším efektem 
by měl být další rozvoj malého 
středního podnikání a zvyšování 
podnikatelské aktivity ve státem 

podporovaných regionech. Rozví-
jet by se mělo i takzvané sociální 
podnikání.

O bezúročné investiční úvěry, 
které poslouží hlavně k ná-
kupu dlouhodobého majetku 
a umožňují odklad splátek 
jistiny až na 3,5 roku, budou 
moci malí a střední podnikatelé 
žádat u Českomoravské záruční 
a rozvojové banky po uveřejně-
ní výzvy, k čemuž dojde během 
dalších týdnů. Prostředky 
budou moci získat až do jejich 
vyčerpání, nejpozději ale do 
konce programovacího období, 
tedy do roku 2020, respektive 
2023.  

6 l Profit
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Firmy komplikují Češkám po mateřské návrat do práce
Flexibilní pracovní doba, práce z domova či zkrácené  
úvazky usnadňují ženám po rodičovské dovolené návrat  
do zaměstnání. České firmy je ale využívají málo 
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Č E S KO

V adubnu skončilo období, kdy kurz 
koruny vůči euru hlídala svými 
intervencemi ČNB. Průzkum 

společnosti PwC mezi více než stovkou 
generálních ředitelů českých firem ukázal, 
že jen třetina respondentů si vystačí bez 
měnového zajištění. Pětina firem už se kvůli 
ukončení intervencí zajišťovat začala  
a polovina dotázaných to plánuje.

„Firmy by se měly soustředit na na své 
podnikání, nikoli měnové spekulace. V sou-
časné době pracujeme s několika našimi 
klienty na nastavení jejich strategie řízení 

měnového rizika,“ říká Olga Cilečková, ředi-
telka oddělení Treasury rizik PwC ČR.

Dvanáct procent firem už přenastavilo 
dosavadní měnové zajištění a sedm procent 
upravilo smlouvy s klienty či obchodními 
partnery. Případné posílení koruny není 
pro většinu exportérů dobrou zprávou, 
protože jim při obchodování se zahranič-
ními odběrateli poklesnou reálné tržby. 
„Doporučujeme firmám nastavit například 
eurové náklady proti eurovým výnosům. 
Pokud má podnik příjmy v eurech, je vhod-
né zvolit financování v této měně, a zvýšit 

tak úroveň přirozeného zajištění,“ dodává 
Cilečková.

S rostoucí velikostí firmy a větší závislostí 
na exportu byly intervence vnímány pozitiv-
něji než v případě menších či příležitostných 
exportérů. Ti, kterým byly intervence proti 
srsti, dokazují, že celá řada českých vývozců 
v eurech již nakupuje. Přibližně 40 procent 
exportérů se zajišťuje nebo plánuje zajistit 
vůči koruně, více než polovina se pokusí 
vyřešit své problémy na bázi párování ná-
kupů a prodejů do jedné měny, případně na 
dosavadním přístupu nezmění nic.  JAP

České firmy straší konec intervencí ČNB
Šéfové českých firem považují kolísání kurzů  
eura a koruny za letošní největší hrozbu pro  
podnikání v tuzemsku

INZERCE    A171000324
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Řetězce Coles a Woolworths 
propouštějí v Austrálii prodavače 
a prodavačky a navyšují ve svých 

prodejnách počet samoobslužných 
pokladen. Pokračují v tom i přesto, že oba 
giganty přicházejí kvůli zlodějům o miliony 
dolarů. 

Oproti tomu malá síť prodejen Adelai-
de’s Finest Supermarket, působící na jihu 
kontinentu, veřejně „robotické“ pokladny 
odmítla. Chce k sobě přetáhnout zákaz-
níky otrávené neosobními hlasy přejícími 
jim ze skrytých reproduktorů dobrý den. 
Podobně se chová i další řetězec IGA. „Ten 

vždy upřednostňoval dělat věci podle toho, 
jak to měli rádi místní lidé. Jeho vedení si 
velmi dobře uvědomuje, že když nabídne 
práci místním mladým lidem, tak to vždy 
ocení,“ říká Barry Urquhart, výkonný ředitel 
společnosti Marketing Focus. A australský 
analytik zabývající se chováním zákazní-
kům dodává: „Snižování nákladů, nahra-
zování lidí, to není zadarmo. Vždy to bude 
něco stát. Tou cenou bude v tomto případě 
narušení vztahu s existujícími zákazníky. 
Ti budou postrádat interakci, stanou se pře-
citlivělí na ceny zboží, budou se zajímat jen 
o ně, ztratí loajalitu. Postupně zmizejí a pak 
bude problém je dostat zpět.“

Podle Urquharta je lepší člověka nikoli 
nahradit, ale stroji doplnit. Podobně uvažuje 
i futurista Martin Lindström. Poukazuje na 
příklad řetězce Lowe’s, který má v USA, Ka-
nadě a Mexiku 1840 prodejen a zaměstnává 
v nich více než čtvrt milionu lidí. Ten sice 
snižuje stavy, zavádí automaty, ale zbýva-
jící zaměstnance přeškoluje na odborníky 
schopné každému poradit. „S tím, jak se 
stáváme stále více posedlými moderními 
technologiemi, mnozí lídři docházejí k zá-
věrům, že technologie jsou samospasitelné. 
Nic ale nemůže být vzdálenější pravdě. Role 
technologií spočívá v umocnění lidských 
schopností,“ říká Lindström.

Závěry obou vědců potvrdil i výzkum 
společnosti Verint Digital. Ta oslovila 24 tisíc 
zákazníků v 12 zemích. Drtivá většina, 
79 procent, se vyslovila pro to, aby vše zůstalo 
při starém. Upřednostnili „interakci“. Buď by 
chtěli komunikovat s prodavači přímo, nebo 
po telefonu. S roboty nechtějí nic mít. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

S VĚ T

Roboti jsou tady. Je proč jásat?  
Automaty s lidskou podobou jsou 
připraveny nahradit člověka. 
Někteří zaměstnavatelé si ale 
uvědomují, že to nemusí být výhra 
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Bývalá modelka 
promluvila o anorexii
Victoire Dauxerreová přežila vra-
žednou dietu. Jedla jen tři jablka 
denně, každé nahrazovalo jedno 
jídlo. To vše, jen aby uspěla. Mo-
delkou se stala v sedmnácti letech, 
když ji v Paříži oslovil agent firmy 
Elite Model Management. Chvíli 
váhala, ale pak se vzdala svého snu 
pokračovat ve studiích na Sciences 
Po a na nabídku kývla. V osmnácti 
letech vážila 56 kilogramů při 
výšce 178 centimetrů. Bylo jí řeče-
no, že musí ubrat pět centimetrů 

v pase. Po dvou měsících hladovění 
shodila devět kilogramů. 
„Tehdy to začalo,“ napsala 
v autobiografické knize Velikost 
nula, která se stala bestsellerem. 
Popsala v ní svoji krátkou kariéru, 
to, jak byla její rodina otřesená, 
když ji viděla. Zmínila, že bulimie 
a užívání kokainu jsou dvě nej-
rozšířenější metody, kterými se 
dívky udržují štíhlé. A promluvila 
i o pokusu o sebevraždu. „Tu knihu 
jsem napsala, abych dívky poučila. 
Kolem modelingu dodnes existuje 
cosi jako ,kód mlčení‘,“  řekla.  

Britská vláda zveřejnila 
listinu hanby 
Britská vláda zveřejnila seznam 
360 firem, které loni nezapla-
tily svým pracovníkům celou 
mzdu. Index zahrnuje množství 
kadeřnických salonů, hotelů, 
pečovatelských domů a malo-
obchodů. Ty neposlaly více 
než 15 500 zaměstnancům ani 
státem stanovenou minimální 
mzdu. Firmy se vymlouvaly 
na účetní chyby, na to, že si 
zaměstnanci vydělali peníze 
často bokem, například formou 

spropitného. Dále jim prý 
pořizovaly nejrůznější pomůcky, 
uniformy, zaznělo i to, že jim 
platily vánoční večírek. Proto 
prý mzdy zkrátily.  

„Listinu hanby“ vláda poprvé 
zveřejnila v roce 2013. Od té 
doby na ni přibylo podle The 
Guardianu více než tisíc firem. 
Zaměstnanci nedostali zapla-
ceno celkem 4,5 milionu liber 
a firmy za to byly potrestány 
pokutami ve výši více než dva 
miliony liber. Navíc musely 
dlužné mzdy uhradit.  FO
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Richard Branson 
Zakladatel Virgin Group 
přiznává, že není fanouškem 
tradičních pohovorů: „Dobré 
CV je samozřejmě důležité. 
A pokud už někoho přijme-
me na základě toho, co je na 
papíře, tak přece nebudeme ztrácet čas 
s interview.“ Když však k rozhovoru 
dojde, rád pokládá tuhle otázku: „Kdy-
byste měl tu možnost, co byste ještě 
dopsal do svého životopisu?“ 

Larry Ellison
Výkonný předseda a šéf 
společnosti Oracle se pyšní, 
že najímá pouze výjimečně 
talentované a extrémně 
inteligentní lidi. Po svých 
personálních ředitelích 
proto chce, aby se kandidátů ptali: „Jste 
ten nejchytřejší člověk, kterého znáte?“ 
Pokud zní odpověď „ano“, mají uchazeče 
přijmout. Pokud zní „ne“, mají se zeptat, 
kdo jím je, a toho najmout. 

Elon Musk
Šéf společností Tesla a SpaceX 
s oblibou testuje inteligenci 
uchazečů tímto rébusem: 
„Stojíte na povrchu země. Jde-
te míli na jih, míli na západ 
a míli na sever. Končíte přesně 
tam, kde jste začal. Kde jste?“

Jenny Mingová
„Řekněte mi o svých ne-
úspěších,“ na tuhle otázku je 
podle prezidentky a šéf-
ky společnosti Charlotte 
Russe dobrá odpověď velmi 
důležitá. Ukáže totiž, zda se 
kandidát bojí riskovat a zda bude schopen 
uznat, když se věci nebudou vyvíjet podle 
plánu. 

Peter Thiel
Spoluzakladatel PayPalu 
a prezident Clarium Capital 
hledá nebojácné lidi. Proto 
se vždy zajímá: „Řekněte mi 
něco pravdivého, v čem s vámi 
téměř nikdo nesouhlasí.“  

Brad Jefferson
Spoluzakladatel a šéf společ-
nosti Animoto se vždy snaží 
zjistit, co kandidáty stimulu-
je. Proto se ptá: „Co vás mo-

tivuje ráno vstát z postele?“ Říká, že odpověď 
mu pomáhá poznat zanícení uchazečů, to, jak 
obstojí především v nelehkých časech. 

Dara 
Richardson-Heronová
Šéfka ženské organizace 
YWCA říká, že nejlepší jsou 
ti, kdo vědí, jací jsou. Proto 
její otázka zní: „Jak byste 
se popsal jedním slovem?“ 
Podle odpovědi se nerozhoduje, ale pomáhá jí 
v poznání, jak se kdo vidí.

Stewart Butterfield
Spoluzakladatel Flickru a vý-
konný šéf Slacku se s oblibou 
táže kandidátů na totéž, na 
co se ptají učitelé či rodiče: 
„Kým chcete být, až vyros-
tete?“ Správná odpověď je 
podle něho ta, v níž kandidát zmíní, v čem se 
chce rozvíjet, co se chce naučit a co se dosud 
naučit nemohl. Krátká odpověď je podle 
Butterfielda vždy špatná.   

Hannah Paramoreová
Prezidentka inzertní agen-
tury Paramore svojí otázkou 
zkoumá, zda uchazeči praco-
vali na částečný úvazek již při 
studiích: „Jak jste byl starý, 
když jste dostal svůj první 
placený džob?“ Podle ní to ukazuje úroveň 
osobní zodpovědnosti. 

Drew Houston
Zakladatel Dropboxu pokaždé 
pokládá pět otázek: „Kdo je 
nejlepší na světě v tom, co 
děláte? Co vás ovlivňuje? Co 
jste se naučil loni? Kdyby bylo 
možné, že by vám bylo o deset 
let méně, co byste si poradil? Jaké nejdůležitěj-
ší lekce jste dostal?“ 

S VĚ T

Hvězdy byznysu se ptají 
Na co se tážou úspěšní podnikatelé 
žadatelů o práci? Většinou neztrácejí čas. 
Podle webu MSN má každý z nich obvykle 
jen jednu oblíbenou otázku 

10 l Profit

FO
TO

: 
Pr

ofi
 m

ed
ia

.c
z

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
17

10
01

35
1

Od prvních skic 
po spokojeného 
zákazníka

www.isotra.cz

Ž A L U Z I E  •  R O L E T Y  •  M A R K Ý Z Y

isotra_5612_B2B_komunikace25let_CZ_210x260_final.indd   1 4.4.2017   12:39:26

Vyvarujte se chyb 
v životopise 

Tina Nicolaiová, zakladatelka prestižního 
webu Resume Writers‘ Ink, dosud přečetla 
více než 40 tisíc životopisů. V Business 
Insideru zmínila hlavní chyby, kterých se 
kandidáti dopouštějí při jejich sestavování. 
Některé se nezdají na první pohled fatální, 
ale v konkurenčním prostředí často právě 
ony rozhodují o úspěchu uchazeče. 

Jsou to především tiskové chyby, nepro-
fesionální typ písma, zastaralé či nepatřičné 
informace. To všechnoje je dáno nedbalostí. 
Dále příliš dlouhé závěrečné resumé, psané 
mnohdy neformálně. S tím se spojuje nad-
užívání „módních“ obratů – například jsem 
„týmový hráč“, čelím „výzvám“. Také začínat 
větu obratem „odpovědný za“ není podle ní 
šťastné. „To totiž neznamená, že kandidát 
byl v uvedené funkci úspěšný. Nebuďte líní 
a napište, čeho jste dosáhli. Ne co se od vás 
očekávalo,“ říká Nicolaiová. A vadí jí příliš 
formalismu. Čtenář si podle ní nemůže udě-
lat dobrou představu o osobnosti uchazeče 
ani tehdy, když jsou CV vyplněna podle 
šablon na internetu.     

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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›

Nudíš se, kup si medvídka mývala, 
dobírali si známí slovy klasika 
z Postřižin bývalou obchodní 

manažerku velké české firmy Karolínu 
Kadlecovou po dlouhých třech letech na 
mateřské. Zvíře si k dětem nepořídila, 
nudu zahnala tak, že rozjela vlastní 
živnost. 
Hlavní důvod, proč opustila původní za-

městnání a rozhodla se postavit na vlastní 
nohy, je ale prozaičtější. „Chtěla jsem se 
vrátit do práce už rok a půl po porodu, 
jenže můj původní zaměstnavatel mi neu-
možnil práci z domova ani volnou pracovní 
dobu, ačkoli bych to bez problémů zvládla. 
Proto jsem se rozhodla, že budu na částeč-
ný úvazek matkou a na částečný úvazek 
PR manažerkou na volné noze,“ prozrazuje 
Kadlecová.
Žen, které v Česku během mateřské 

dovolené utíkají z původního zaměstnání 
a zakládají si vlastní živnost nebo firmu, 

jsou v Česku stovky ročně. Nový tuzemský 
trend má mnoho příčin.

Ženy válcují muže
Loňský průzkum agentury IPSOS pro 
Asociaci malých a středních podniků a živ-
nostníků ukázal, že počet podnikatelských 
subjektů založených ženami v roce 2015 
dvanáctinásobně převýšil počet firem, 
které rozjeli muži.
Předloni narostl počet podnikatelek 

v Česku o 7223 žen. Mužů podnikatelů 
přibylo jen 609. Zhruba pětina dam ze 
zmíněného počtu byla ve věku 25 až 34 let 
a nejčastěji šlo právě o matky s dětmi.
„Z naší zkušenosti vyplývá, že ačkoli se 

do podnikání pouštějí ženy napříč celým 
věkovým spektrem, největší podíl tvoří ty ve 
věku 25 až 34 let. Již statisticky se tedy jedná 
o maminky s malými dětmi,“ potvrdila před 
rokem tehdejší manažerka společenské odpo-
vědnosti GE Money Bank Markéta Vaňková.

Ženy na mateřské nutí k tomu, aby si 
pořídily živnostenský list, nejen nevstřícný 
přístup jejich zaměstnavatele, ale také to, 
že mají doma daleko více času uvažovat 
o svých šancích a možnostech. Nápady na 
jejich byznys často souvisejí právě s čerstvě 
narozenými potomky. Své firmy zakládají 
proto, aby lépe skloubily vydělávání peněz 
s péčí o rodinu. 
Příkladem může být Ivana Hlobilová, 

která hledala alternativu k jednorázovým 
plenkám, což ji přivedlo k založení specia-
lizovaného internetového obchodu. 
Mahulena Pertlová, zakladatelka a spo-

lumajitelka pražské rodinné firmy Kama, 
se kdysi na mateřské z dlouhé chvíle roz-
hodla, že uplete pro své děti svetry a čepi-
ce. Dnes její firma vyváží kvalitní pletené 
oblečení do celého světa a obléká například 
kanadskou biatlonovou reprezentaci. 
Maminka malé dcerky Alice Štunda žila 

dlouho v Kanadě a po návratu do Česka 

Dobyvatelky českého byznysu
Ženy se stavějí na vlastní nohy, 
zakládají drtivou většinu nových 
živností v tuzemsku. Důvodem 
je i neochota zaměstnavatelů nabízet 
zkrácené úvazky a práci z domova

›
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NA MATEŘSKÉ  
BYLA NUDA.  

Proto jsem rozjela vlastní  
podnikání, přiznává majitelka  

firmy Kama Mahulena Pertlová,  
původní profesí logopedka. 
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nenašla školku, která by splňovala její ná-
roky. Proto se rozhodla založit dvojjazyčnou 
školku a posléze i školu. Sunny Canadian 
International School aktuálně nabízí vzdělá-
ní od předškolního věku po maturitu a sbírá 
jedno prestižní ocenění za druhým.

„Je pro mě důležité být u toho, když syno-
vé vyrůstají, a to jde nejlépe, pokud pracuji 
blízko našeho bydliště. Přišlo mi zbytečné 
trávit každý den dvě hodiny cestou do 
Prahy, když mohu tento čas věnovat dětem. 
A protože jsem viděla, že v našem regionu 
chybějí služby pro seniory, rozhodla jsem 
se jim takové nabídnout,“ říká matka dvou 
synů ve věku pěti a osmi let Hana Habartová 

z Dobřichovic, původní profesí odpadová 
hospodářka. Inspiraci pro podnikání našla 
v denním klubu pro maminky s malými 
dětmi, který pořádal desítky vzdělávacích 
kurzů. Rozhodla se rozjet podobný projekt, 
ovšem se zaměřením na odlišnou cílovou 

skupinu. A před třemi lety přivítala první 
klienty v soukromém denním centru pro 
seniory Barevný strom.

Odmítají riskantní kroky
Ženy mají k podnikání daleko odpovědnější 
přístup než muži – a jejich firmy mají nižší 
úmrtnost. Riskování v byznysu podle nich 
ovoce nepřináší.

„Ženy vstupují do podnikání velmi 
zodpovědně, jejich hlavní motivací není 
mimořádný úspěch a společenské postavení, 
naopak pragmaticky sledují efekt pro rodinu 
a vyšší stupeň nezávislosti. Uvažují hospo-
dárně, snaží se z minima získat maximum 
a odmítají riskantní kroky. Tím se podstatně 
odlišují od mužů, kteří jdou za vyššími cíli, 
ale rovněž s větší dávkou rizika,“ potvrzuje 
předseda Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků Karel Havlíček. 
Polovina žen, které se rozhodly podnikat, 

míří do oblasti služeb, následuje drobný 
obchod. Průzkum IPSOS potvrzuje, že za 
zásadní faktor při rozhodování o oboru pod-
nikání považují ženy právě možnost skloubit 
pracovní a rodinný život. Důležitou motivací 
je pro tři čtvrtiny žen uspořádání pracovní 
doby podle jejich představ, dvě třetiny pova-
žují založení živnosti za cestu k nezávislosti. 
Téměř třetina podnikatelských novicek 

míří do oblasti poradenství, k čemuž vyu-
žívá zejména práci z domova. Trendy jsou 
také malé provozovny typu kaváren, čajoven 
nebo prodejen vlastních ručních výrobků. 
A s rozvojem e-commerce roste zájem pro-
vozovat e-shopy. 

TÉMA

›

Podnikatelky jsou se svým životem 
i příjmem mnohem spokojenější než ženy 
v zaměstnaneckém poměru. Pouze jedno procento
oslovených žen podnikatelek nechce, 
aby jejich děti v budoucnu podnikaly.
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KAM POSLAT DCERKU? 
Ideálně do vlastní školky, řekla  
si Čechokanaďanka Alice Štunda  
a založila v ČR populární Sunny  
Canadian International School.

12_17_PT_04.indd   14 12.4.2017   15:02:05



Zaměstnavatelé by se  
museli víc snažit
Ženy se během mateřské dovolené snaží 
dosáhnout nezávislosti i proto, že jim firmy 
i stát házejí klacky pod nohy. A postavit se 
na ty vlastní považují za ideální řešení.
Čeští zaměstnavatelé sice většinou garan-

tují mladým matkám návrat na původní po-
zici, na rozdíl od vyspělých zemí na Západě 
jim ale nenabízejí flexibilní pracovní dobu, 
práci na zkrácené úvazky či práci z domova. 
Rodičovská dovolená navíc patří k nejdel-
ším v Evropě. A v konzervativním Česku se 
jí stále brání drtivá většina mužů, kteří by 
mohli svým partnerkám uvolnit ruce.
Částečné úvazky ženám neposkytuje 

podle průzkumu platformy Byznys pro 
společnost třicet procent firem, zhruba dvě 
pětiny jim pak nenabízejí možnost pracovat 
z domova.
„V současné situaci, kterou na lokálním 

trhu práce máme, představují matky pro 
zaměstnavatele doposud spíše nevyužívaný 
potenciál. Je však již mnoho firem, které na 
rodiče myslí a aktivně pracují na tom, aby se 
mohli do práce vracet dříve a slaďovat pra-
covní a soukromý život,“ uvádí předsedkyně 

Byznysu pro společnost Pavlína Kalousová. 
Téměř polovina oslovených žen stále zůstává 
doma se svými dětmi minimálně tři roky, 
což je ve srovnání se Západem neúměrně 
dlouhá doba. A dvě pětiny se už do své pů-
vodní práce nevrátí.
Kromě touhy osamostatnit se je častým 

důvodem ukončení pracovní smlouvy na 
dobu určitou či neochota zaměstnavatele na-
bídnout smlouvu jinou. Firmy, které se chtějí 
zbavit „neperspektivní ženy“, si občas pomá-
hají zrušením pracovního místa (z důvodu 
údajné reorganizace nebo nadbytečnosti). 
Česko je sice zemí s nejnižší nezaměstna-

ností v Evropské unii, zároveň ale dosáhlo 
na jeden neblahý primát – je zde ve srovnání 
s ostatními zeměmi osmadvacítky nejvyšší 
procento nezaměstnaných matek dětí do šesti 

let. Zatímco celková nezaměstnanost klesla 
na rekordních pět procent, mezi matkami 
malých dětí nepracuje až 40 procent žen.
„Stát by se měl zaměřit především na 

vzdělané ženy, které se chtějí po porodu 
vrátit co nejdříve. Pokud jde o flexibilitu 
trhu práce, bohužel výrazně pokulháváme 
za zeměmi jako Nizozemsko, Německo či 
Británie. Místo demotivujících dávek by 
spíše pomohlo daňové zvýhodnění rodičů 
s dětmi a například také zkrácení doby, po 
kterou je vyplácen rodičovský příspěvek,“ 
potvrzuje proděkan Národohospodářské 
fakulty VŠE v Praze a odborník na sociální 
politiku Vojtěch Krebs.
Ženy od návratu do původního zaměst-

nání skutečně odrazuje i dlouhé vyplácení 
rodičovského příspěvku, který dostávají až 
po dobu čtyř let.

Hledáme chůvu. Zn.: Spěchá
Čtvrtina dotázaných firem také uvedla, že 
překážku pro jejich zaměstnankyně předsta-
vují problémy se zajištěním předškolní péče. 
A potvrzují to i samotné matky, jež se shodu-
jí, že snadnější návrat do práce je možný jen 
tehdy, pokud existuje dostatek kvalifikova-
ných chův, hlídacích babiček a jeslí či školek. 
A tím se Česko chlubit nemůže.
Zatímco v sedmdesátých letech byla umís-

těna v jeslích až čtvrtina českých dětí do tří 
let, dnes jde zhruba jen o jedno procento 
potomků českých matek. 
„Počátkem 90. let rezonoval ve společnos-

ti názor, že ženy by měly své děti vychovávat 
doma. K tomu se přidala klesající porodnost, 
a tak se začaly rušit jesle, ve kterých bylo 
v Československu přes 60 tisíc míst. V roce 
2011 to bylo jen kolem 1400. To ženám vzalo 
možnost svobodné volby,“ doplňuje Krebs.
Pomoci by mohl projekt takzvaných mi-

krojeslí, které nabízejí pravidelnou profe-
sionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř 
let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Ten je 
zatím v plenkách, v ČR jich funguje asi jen 
sedm desítek. A takzvaných dětských skupin 
a soukromých školek přibývá velmi pomalu.
„Jednoznačně platí – čím delší odmlka, 

tím složitější návrat. Na druhé straně bez 
zajištění péče o dítě v rámci jesliček a školek 
návrat pochopitelně možný není,“ shrnuje 
maminka, dotazovaná ve zmíněném prů-
zkumu. A tak je tu cesta trnitá, ale schůdná: 
založit si vlastní firmu. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Částečné úvazky  
se příliš nevyužívají
Podíl částečných úvazků na celkové  
zaměstnanosti žen ve věku 15 až 64 let
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I az největší české firmy mizejí výhradně mužské obory. „Nerozdělujeme mužské 
a ženské profese. Dívky už se dnes 

učí v takových oborech jako karosář či 
nástrojař,“ usmívá se ředitel školy Martin 
Slabihoudek. 
Učiliště má devadesátiletou tradici, ale 

zatímco ještě v roce 2006 sedělo ve školních 
lavicích učiliště jen 3,6 procenta mladých 
žen, dnes je z 919 studentů 108 děvčat, což 
představuje víc než dvanáct procent. 
„Zajímavá budou určitě čísla z letošních 

přijímaček. Pokud se dostane na školu zhru-
ba takový počet přihlášených dívek, který 
očekáváme, může narůst počet studentek až 
na 15 procent,“ doplňuje Slabihoudek. 
A co něžné pohlaví na studiu technických 

oborů přitahuje? 
Nejde jen o garanci, že dívkám firma hned 

po ukončení tříletých oborů i po maturitě, 
jež zakončuje čtyřleté studium, zajistí na-

bídku pracovního místa na dobu neurčitou. 
Rozhodující není ani to, že se práce ve Ško-
dovce odjakživa dědí z generace na generaci 
a rodiče neváhají předávat žezlo rodinné 
tradice i dcerám.
Mladé ženy lákají zejména moderní 

a progresivní obory, kde jednoznačně vidí 
budoucnost. Hlavním zaklínadlem – a to 
nejen v automobilovém průmyslu – je v no-
vém tisíciletí slovo inovace. „Naším hitem 
jsou nové obory jako IT mechatronik či 
průmyslový logistik, kde je dokonce poměr 
dívek a chlapců vyrovnaný,“ prozrazuje 
Slabihoudek. 
Nejmodernější technologie, které jsou 

přímo v provozu mladoboleslavského výrobce 
aut, si studenti a studentky vyzkoušejí už 
během studia. „Jádrem duálního vzdělávání je 
propojení teoretické výuky s praxí. Ta probíhá 
jak v moderně vybavených dílnách školy, tak 
na provozních pracovištích přímo ve firmě. 

16 l Profit

Kluci se líp učí. 
Díky holkám u strojů
Před deseti lety bylo mezi žáky 
Škoda Auto Středního odborného 
učiliště jen 35 dívek. Dnes se jich 
zde připravuje na budoucí kariéru 
v automobilovém průmyslu trojnásobek

TÉMA

Počet studentek  
na SOU Škoda Auto
Datum Počet dívek  % dívek 

31. 12. 2006 34 3,6

31. 12. 2011 42 5,9

31. 12. 2016 108 12,4

Příprava nese ovoce
Obor strojírenské práce je určen pro žáky 
a žákyně s lehkým mentálním postižením 
a poruchami učení. „Díky výborné 
spolupráci s oblastí výroby, kde žákyně 
a žáci 3. ročníku tráví na praxi 80 procent 
času, jsou na konci svého duálního 
vzdělávání výborně připraveni na 
pracovní život,“ říká Martin Slabihoudek.
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„Hlavní přínos dívek v našem oboru vidím 
v tom, že do mužského kolektivu vnášejí jiné 
prvky, které by v čistě chlapecké společnosti 
nevznikaly. Když tam jsou děvčata, drive 
studentů je i díky větší soutěživosti chlapců 
úplně jiný,“ říká s lehkou nadsázkou.
A je tu možná ještě jeden důvod, proč 

mezi zájemci o zmíněné obory tak výrazně 
přibývá ženský element. 
„Svět je dnes prakticky bez hranic. A my 

žákům umožňujeme absolvovat zahraniční 
odborné stáže u koncernových partnerů. 
Aktuálně jsme na čísle 40 žáků ročně, kteří 
vyjíždějí na měsíční zahraniční stáž, ať už do 
Emdenu, Ingolstadtu, Salzgitteru, Braun-
schweigu nebo třeba Poznaně. U studentů se 
tak rozvíjejí jazykové znalosti. Když naopak 
přijedou cizinci k vám a vy se o ně staráte, 
je logické, že se jazyk naučíte snadněji,“ 
konstatuje.
Většina tuzemských škol dnes klade nej-

větší důraz na výuku angličtiny. Škoda je ale 
součástí německého koncernu. Právě nový 
obor průmyslový logistik, kde je počet žáků 
a žákyň vyrovnaný, má povinnou angličtinu 
i němčinu. „Jednoduše chceme, aby se naši 
žáci učili i německy, průmyslový logistik má 
povinné oba jazyky, jinak to řešíme formou 

dobrovolných kroužků s výukou němčiny,“ 
dodává ředitel školy.
Na dívkách z oboru strojírenské práce 

je během praktického výcviku vidět, že je 
práce baví víc než často suchopárná teorie. 
Tváří se emancipovaně a vypadá to, že už 
v sedmnácti či osmnácti letech přesně vědí, 
co chtějí – alespoň pokud jde o jejich budou-
cí kariéru. 
„Lákají nás i benefity pro zaměstnance. Ve 

třeťáku máme hodně odborné praxe, po kon-
zultaci s mistrem ve výrobě si máme možnost 
vybrat práci, a dokonce si můžeme zvolit 
i směnu. Nejvíc nás baví práce na lince v pro-
vozu, děláme například podběhy, elektriku, 
pásy do aut. Až skončíme školu, tak do těchto 
provozů rády nastoupíme,“ říká Denisa.
„Pokračovat v dalším studiu určitě nebu-

deme, po závěrečné zkoušce chceme rovnou 
nastoupit do práce,“ ujišťuje studentka 
Michaela. A ostatní s ní vřele souhlasí.
I v tomto oboru je podíl chlapců a dívek 

ve třetím ročníku vyrovnaný. Podíl žen ve 
strojírenských oborech roste s nástupem 
moderních technologií nejen v mladobole-
slavské firmě. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Nedávno jsme otevřeli moderní centrum 
robotiky, které patří v rámci celého koncernu 
Volkswagen ke špičce. Studenti se učí na mo-
derních strojích, které najdete i ve firmě, nebo 
si například mohou vyzkoušet, jak fungují 3D 
tiskárny či 3D skenery,“ říká Slabihoudek.
Nejen kvůli zmíněným benefitům zůstává 

70 procent absolventů učiliště v boleslavské 
fabrice. „Ostatní žáci většinou pokračují 
v nástavbovém studiu nebo na vysoké škole 
a do společnosti Škoda Auto se vracejí s vyš-
ším stupněm dosaženého vzdělání,“ dodává 
ředitel školy. 

Dívky zvedají chlapce
Martin Slabihoudek nepotvrzuje klišé, že 
jsou studentky pracovitější nebo pečlivější 
než studenti, nabízí ale zajímavý osobní 
pohled na to, proč je rostoucí počet žen 
ve strojírenských oborech jednoznačným 
přínosem. 
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Women at work around the world 
Nevšední fotoseriál 
s tímto titulkem připra-
vila agentura Reuters. Na 
fotografiích jsou zachyceny 
ženy z celého světa. Spojuje 
je jedno – zastávají místa 
ještě nedávno vyhrazená 
pouze mužům. 
Jednatřicetiletá požárnice 

Jolaina Chavez Talavero-
vá z Managuy pózuje na 
snímku s obří sekyrou před 
hasičským vozem. „Muži si 
mysleli, že nevydržím kvůli 
tvrdému výcviku. Rychle ale 
poznali, že se mýlili,“ říká. 
Drobná mexická řeznice 

Cristina Alvarezová po-
stává před pultem s v bílé 
gumové zástěře s dranží-
rákem v ruce: „Nikdy jsem 
nepociťovala genderovou 
nerovnost. Věřím tomu, 

že ženy mohou vykonávat 
stejná povolání jako muži.“
„Podle mého jediná 

cesta, jak skončit s nerov-
ností mezi muži a ženami, 
spočívá ve vzdělání a v tom, 
že média budou ukazovat 
příklady rovnosti,“ říká 
třiačtyřicetiletá Raquel 
Delgadová, inspektorka 
námořního rybářství ze 
španělské Huelvy.
Šestadvacetiletá Mery-

lee, vojačka z Nice, pózuje 
v uniformě s útočnou puš-
kou v ruce. Je přesvědčená, 
že v armádě už rovnost 
existuje. „Dělá ji uniforma. 
Ta stírá rozdíly,“ tvrdí. 
Její slova potvrzuje 

o čtyři roky starší pilotka 
bojového vrtulníku Jeka-
těrina Kvlividzeová z Tbilisi: 

„Dneska je už jiná doba než 
před deseti lety, kdy jsem 
začínala. Tehdy jsme cítila 
kolem sebe jen ironii, cyni-
smus. Moji mužští kolegové 
mě nebrali.“
Doris Leuthardové 

je čtyřiapadesát let a je 
ministryní ve švýcarské 
vládě. Podle ní nerovnost 
stále přetrvává: „Rozdí-
ly v platech mužů a žen 
dosahují až dvacet procent. 
To postihuje mnoho žen. 
V tomto pomáhá otevře-
nost, diskuse o platech jsou 
důležité. A žen je stále málo 
zastoupeno ve vrcholných 
manažerských pozicích 
a v politice. Tady jsme 
pořád v menšině.“ 

JAM
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 Nejlepším evropským kongresovým centrům nemoderní budova 
na Vyšehradě konkurovat v současnosti nemůže. Kdy se to změní? 
Pracujeme na tom, ale zase tak rychle to nebude. Je tu jistá setrvač-
nost. Velké kongresy se připravují a objednávají v předstihu tří až 
pěti let. A my jsme nyní ve fázi přestavby. Vypsali jsme také meziná-
rodní architektonickou soutěž na rozšíření výstavních prostor KCP. 
Dosud se do ní přihlásily čtyři stovky zájemců, a to i z Japonska, 
Nového Zélandu, Austrálie. Ti nyní vymýšlejí podobu nové obří haly, 
interiéru i přilehlého okolí. Vítězný návrh bude znám v polovině léta.  

 Na kolik přestavba vyjde? 
Přibližně na miliardu korun, Kongresové centrum Praha ji zaplatí 
ze svého. Ale je to nezbytné, bez toho bychom se nehnuli z místa, 
neprosadili se mezi nejlepší.    

 Co se promění nejdříve? 
Už nyní probíhá úprava interiérů budovy. Ta by podle plánů měla 
být hotová do listopadu letošního roku, kdy zde proběhne 56. kon-
gres Mezinárodní kongresové asociace. Spočívá v modernizaci velké 
části prostor, kde se delegáti kongresu budou pohybovat. Renovace 
se týká společenského sálu, chodeb, foyer, zázemí. Odstraňují se 
například nevzhledné podhledy, nahrazují se dveře, odpadkové 
koše a mnohé další. To vyjde na 300 milionů až 350 milionů korun. 
Pak se rozeběhne další část. Budova se rozšíří o halu o pěti až šesti 
tisících metrech čtverečních, ta bude stát kolem 250 milionů až  
300 milionů korun. Stát bude na jižní straně v místě parkoviště. 
Klub, který se tam nyní nachází, bude zbourán. 

18 l Profit

Byznysový turista je král
„Byznysový turista utratí třikrát 
více než typický turista. Proto je třeba 
o ně bojovat,“ říká Roman Ray 
Straub, první cizinec na postu ředitele 
Kongresového centra Praha (KCP) 

ROZHOVOR

›
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 Kongresové centrum Praha má už dnes 
k dispozici 20 sálů a 50 salonků s kapacitou 
od 20 do 2800 osob, výstavní plochu 
o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních. To se 
zdá na první pohled dostatečné.  Na co tedy 
potřebujete další halu?  
Zejména pro doprovodné výstavy, bez kte-
rých se dnes velké akce neobejdou. Musíme 
se přizpůsobit současným požadavkům, kdy 
naše prostory nevyužívají pouze kongresy 
IT nebo medicíny, ale chceme se zaměřit i na 
obory, kde je – co se týká prostor – mnohem 
větší konkurence. Na vědecké, technolo-
gické kongresy. Po dokončení nám ta hala 
zcela jistě pomůže přitáhnout do Prahy více 
velkých mezinárodních kongresů.

 A co okolí KCP? To také nepůsobí zrovna 
vábně…  
I zkrášlení okolního veřejného prostoru je 
pro nás klíčové. Souvisí samozřejmě také se 
zklidněním magistrály. To by měl pomoci 
vyřešit uznávaný dánský urbanista Jan 
Gehl. 

 Po celý svůj život jste byl hoteliérem. 
Šéfoval jste prestižním ubytovacím 
zařízením na celém světě. Jaký byl 
váš první dojem, když jste vkročil do 

poněkud obstarožní budovy postavené 
v neofunkcionalistickém slohu? 
Já jsem ji poznal již předtím, dříve než 
jsem se v ní stal ředitelem. Byl jsem tady 
třeba na muzikálu Dracula, to už bylo hod-
ně dávno. Moje pocity byly samozřejmě 
hodně smíšené. Vím, že ji Pražané překřtili 
posměšně na Pakul, Lidojem nebo Moby 
Dick, dávali jí dokonce i mnohem horší, 
vulgární jména. Ještě před rokem jsem 
přitom netušil, že v ní budu působit. Ale 
když začala debata, když se možnost, že 
bych zde mohl pracovat, objevila, tak mne 
ta myšlenka začala zajímat. Poznal jsem, 
že je tady vynikající tým a pražská radnice 
má snahu něco změnit. Cítil jsem čerstvý 
vítr. Tak jsem do toho šel. A teď je to jen 
na nás, probudit to tady. 

 Kolik máte stálých zaměstnanců? 
V kongresovém centru více než 150 lidí 
a v přilehlém hotelu Holiday Inn, který je 
naší součástí, 60 dalších. 

 To je docela dost. V Berlíně mají 
v kongresovém centru pouze 70 stálých 
zaměstnanců. A jsou první v Evropě. 
To máte pravdu, oni téměř vše outsourcují. 
Podobně postupují i jinde, třeba v Amster-

damu nebo ve Vídni. Mají jen základní tým. 
My také některé služby outsourcujeme, 
například úklid, ostrahu. 

 Praha je už roky ve stínu právě Berlína, 
ale i třeba Vídně. Může se s těmito městy 
někdy v budoucnu měřit?   
Nejsem si jistý, že je, jak říkáte, ve stínu. 
Praha je žádaná, turisté ji milují. Její velkou 
výhodou je její geografická poloha. Dále to, 
že je zde ohromné množství hotelů, jejich síť 
se rozvinula v posledních dvaceti letech. Je 
jich tu dokonce více než v Berlíně či Vídni. 
Jsou blízko nás. Výhodou KCP je to, že je 
blízko středu města. Hodně pozitivní je také 
skutečnost, že Praha má pověst bezpečného 
města. To boduje. To je dnes velká výhoda. 

 Když jste se ujímal před několika měsíci 
funkce, řekl jste, že byste chtěl Prahu 
dostat mezi pět nejlepších evropských 
kongresových center. V současnosti se 
pohybuje na 11. místě. Před vámi jsou 
například Lisabon, Madrid, Amsterdam. 
Váš plán stále platí? 
Samozřejmě a podle hodnocení Meziná-
rodní kongresové asociace je to reálné. Jak 
už jsem řekl, nezbytnou podmínkou je pře-
stavba KCP a okolí. Ale to nestačí. Budeme 

20 l Profit

ROZHOVOR

›

Roman  
Ray Straub (50)

Zastával obchodní a marketingové  
pozice v mnoha světových společnostech. 
V polovině 90. let působil krátce i v Praze. 
Do české metropole se vrátil v roce 2002, 
kdy v řetězci Vienna International Hotels 
& Resorts působil jako generální ředitel 
a byl přes deset let zodpovědný za řízení 
pražských hotelů Andel’s, Diplomat,  
Andel’s Suite a Angelo. V roce 2006 
byl jmenován členem představenstva 
zmíněného hotelového řetězce.  
V posledních čtyřech letech pracoval  
v pozici generálního ředitele Grand  
Hotelu Europa v rakouském Innsbrucku.
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samozřejmě muset změnit i svůj přístup. 
Naučit se třeba, jak lépe uzavírat obchody, 
abychom tento cíl splnili.  

 Kdy tedy očekáváte více byznysové 
turistiky v Praze? 
Pravděpodobně až bude hotový nový sál, tak 
kolem roku 2020. Ale jak jsem již řekl, akce 
se dojednávají roky dopředu. A my soutě-
žíme nejen s Vídní a Berlínem, ale i s Man-
chesterem, Madridem, Amsterdamem. Roz-
hodují maličkosti. Berlín nyní doplácí třeba 
na to, že stále není hotové letiště. Na druhé 
straně více než 80 procent jeho byznysové 
turistiky tvoří místní firmy. To v České 
republice není. My bychom bez zahraniční 
klientely nepřežili. Naší výhodou ale dnes je 
to, že je do Prahy přivedeno mnoho nových 
letů. Letiště se v tomto činí.  

 Máte soupeře i v Česku? 
Jsou to především velké hotely jako Hilton, 
Clarion, Corinthia a další. Pracují svižně, 
ve stylu „jedno zastavení, jeden obchod“. 
Pak je tu Karlín, O2 arena se bude rozšiřo-
vat. A jsou tu další projekty. Musím zmínit 
i Brno. Ovšem co se týká obřích akcí, tak na 
ty jsme my. Nyní jsme schopni hostit zhruba 
9500 delegátů, ale počítáme s tím, že po 

rozšíření budeme moci pořádat akce pro 
více než deset tisíc lidí. Tím se dostaneme 
mezi absolutní špičku. A nebojíme se toho. 
Máme zkušený tým, tvoří ho i lidé, kteří tu 
pracují od vzniku této budovy, od roku 1981. 
Naší další velkou výhodou oproti ostatním 
je, že se vše odehrává na jednom místě, 
v jedné budově. A musím zmínit i to, že naši 
klienti jsou věrní, pravidelně se vracejí. Po 
pěti, sedmi, deseti letech, to je různé. Ale 
vracejí se.  

 Proč je kongresová turistika tak důležitá? 
Jen kvůli penězům? 
Byznysový turista utratí třikrát více než 
typický turista. Ale není to jen o penězích, 
které zaplatí za pořádání akcí, v hotelích, 
restauracích. Městu prospívá i jinak. Když 
se v něm totiž taková velká akce odehrává 
– vzpomenu třeba zasedání Mezinárodního 
měnového fondu nebo když přijeli nejvyšší 
představitelé NATO – tak se o něm hovoří 
po celém světě. 

 Jaké jsou poslední trendy? 
Je jich několik a my je musíme všechny 
sledovat a přizpůsobovat se jim. Jedním 
z nich je například to, že se stále více 
akcí objednává přes internet na poslední 
chvíli. Organizace, společnosti už nejsou 
ochotné je zamlouvat půl roku či rok 
dopředu. To ale nevidím jako dobrý trend. 
Velkých kongresů, které se nepořádají 
každý rok, se nicméně toto netýká. Ty se 
stále objednávají s předstihem. U nich se 
také ukazuje, že stále více jejich účastníků 
přijíždí na více dní. Před akcí, někdy zů-
stávají i po ní. A nezřídka si s sebou berou 
také rodiny. Je to dáno tím, že už není 
zvykem nepřetržitě trávit někde tři čtyři 
týdny na dovolené.  

 Money first, tak zní motto dnešní doby. 
Lidé kladou oproti minulosti stále větší 
důraz na cenu. Porovnávají, poměřují. Je to 
patrné i v kongresové turistice?  
Také, nejedná se však o jedince, ale společ-
nosti, které jsou našimi partnery. Ty to mají 
ostatně obsaženo v etickém kodexu. Stejný 
důraz jako na finance ovšem kladou i na 
kvalitu. Stačí malé zaváhání a už se nebudou 
vracet. Pražské kongresové centrum ale má 
v tomto dobré renomé, existuje už 36 let 
a stále nabízí výborné služby. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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Kongresové  
centrum Praha 
Bylo postaveno v letech 1976 až 1981 (jako 
Palác kultury). Většinovým vlastníkem 
centra je stát, menšinovým Praha 
s podílem 45,65 procenta. Kongresové 
centrum se v roce 2014 vstupem státu 
do majetkové struktury zbavilo zhruba 
dvoumiliardového dluhu. Do dluhu původně 
ve výši až čtyř miliard korun se dostalo 
v roce 2000 kvůli rekonstrukci před 
zasedáním Mezinárodního měnového fondu 
a Světové banky. 

Přínosy KCP pro 
veřejné rozpočty
  Přínosy státních a veřejných rozpočtů 
ze standardních akcí pořádaných v KCP 
v roce 2011 byly 463 milionů korun, z toho 
pro Prahu 21 milionů korun. (Pro analýzu 
byl vybrán rok 2011, protože v tomto roce 
se v KCP nekonala žádná specifická akce 
významně ovlivňující standardní činnost 
KCP. Proběhlo 306 návštěvnických akcí, 
průměrná útrata účastníka standardní 
akce činila 3500 korun za den; standardní 
akce trvala dva dny, účastnilo se jí 
v průměru 450 lidí.)

  Přínosy státních a veřejných rozpočtů  
z „nenahraditelných“ akcí pořádaných 
v KCP v roce 2011 byly 331 milionů korun, 
z toho pro Prahu 15 milionů korun.  
(Bylo zařazeno 19 akcí, které díky jejich 
povaze nebylo možné zrealizovat jinde 
v ČR. Většinou to byly mezinárodní 
kongresy s doprovodnou výstavou. 
Průměrná útrata delegáta činila  
6500 korun za den; akce trvala 4,3 dne, 
účastnilo se jí v průměru 1900 lidí, z toho 
bylo více než 90 procent zahraničních 
delegátů.)
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Okamžitě jsem se pustil do svého 
největšího životního dobrodružství, 
říká s úsměvem: „Prodal jsem auto, 

půjčil si peníze od kamarádů a přivezl 
z Anglie ojetý bagr JCB. V přepočtu stál 
480 tisíc korun, což byly peníze, za které 
se tehdy dal koupit slušný dům.“ Díky 
podnikatelské prozíravosti Lubomíra 
Dvořáka se ale tahle investice zpropadeně 
vyplatila. „Věděl jsem, že začíná 
plynofikace všech vesnic, obnovují se 

vodovody, kanalizace apod. Prostě že bagry 
budou zapotřebí na každém kroku,“ říká 
k tomu.

Vzhůru na šikmou plochu!
Což se ukázalo jako pravdivé. Bagr začal 
okamžitě slušně vydělávat, přibyly další 
stroje a výsledkem byla stavební firma, 
která dodneška pěkně „šlape“ a dává práci 
skoro stovce lidí. „Ale pozor,“ podotýká 
Lubomír Dvořák, „tuhle naši stavební 

divizi jsem už zcela přesunul pod vedení 
mé bývalé manželky. Já se soustřeďuji na 
svahové sekačky.“

Dvořák totiž patří k onomu vzácnému 
a nesmírně cennému druhu lidí, pro něž 
jsou problémy vítanou výzvou a jejich řeše-
ní jednou z největších radostí. Nevrátil se 
k rodovému zaměstnání, sedlačení – jeho 
rodině svého času komunisté sebrali pro-
sperující statek –, ale vrhl se do divokých 
vod nového podnikání. Moc nechybělo 

České sekačky „brousí“ 
golfová hřiště na Floridě
Lubomír Dvořák se vyučil nástrojařem 
v brněnském Zetoru, pak pracoval 
v mlékárně v Havlíčkově Brodě. 
Mohl jít studovat, to by ale musel vstoupit 
do KSČ, což odmítl. Naštěstí přišel 
rok 1989 a ten nadanému mladíkovi 
otevřel dveře do světa

22 l Profit
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Cesta k „supersekačce“, jež konkurenci 
odstavila na vedlejší kolej, ovšem nebyla 
snadná. Na mnoha místech na českého 
vynálezce koukali jako na fantastu, s nímž 
je zbytečné ztrácet čas. Velký podiv budil 
už kolový podvozek sekačky: ten se konku-
rence, používající neobratné těžkopádné 
pásové podvozky, dodnes neúspěšně snaží 
napodobit. 

Ukázalo se také, kdo dokáže pochopit 
potenciál nového nápadu a dát mu zelenou. 

Dvořák tak třeba neuspěl u klasických 
sekačkových značek Honda a Briggs and 
Stratton. Naopak v Kawasaki ucítili dobrý 
– byť rozsahově nevelký – byznys a nyní už 
dělají pro Lubomíra Dvořáka a jeho značku 
Spider motory přímo podle jeho specifikací.

Šídlo v pytli neutajíš 
Dnešní podnikatelé vědí, že není ani tak 
důležité vyrobit, jako spíše prodat. První 
Dvořákova rádiem řízená svahová sekačka 

a víry či spodní proudy by ho stáhly pod 
hladinu. Díky své odvaze, pracovitosti, 
vynalézavosti a preciznosti však Dvořák 
uspěl a jeho jméno je dnes s úctou vyslo-
vováno na všech kontinentech, kde roste 
tráva. Vymyslel a vyrábí speciální sekačky 
k ošetřování prudkých svahů, na kterých 
by se běžný stroj „nechytil“. Spolu se sy-
novcem podnikatel zkonstruoval sekačku, 
nad kterou světu klesla čelist – a začal 
dostávat objednávky.

04/2017 l 23
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Export do celého světa
„V minulém roce jsme prodali přes  
450 sekaček (jedna stojí cca 0,5 milionu 
korun) do více než 40 zemí,“ říká 
Lubomír Dvořák, „v současné době 
zaznamenáváme výrazný zájem o naše 
sekačky zejména z Kanady, Spojených 
států, Anglie či Ruska; jezdí po celé 
Evropě a třeba i na Novém Zélandu  
či v Austrálii.“

›
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Spider ILD01 v roce 2003 sice způsobila 
na zemědělské výstavě v rakouském Tullnu 
poprask, ale objednávky se jaksi nedostavi-
ly. Až dokud s první objednávkou – a hned 
velkou – nepřišel výrobce strojů na úpravu 
golfových hřišť Ransomes Jacobsen. Dnes 
už si firma Spider prodává téměř všechny 
sekačky sama. Nebýt však tehdejšího včas-
ného zájmu etablované britské společnosti, 
kdoví jak by dopadla. Jen na okraj: Spider 
dnes drží víc než polovinu světového trhu 
se svahovými sekačkami!

 „V minulém roce jsme prodali přes 450 
sekaček (jedna stojí cca 0,5 milionu korun) 
do více než 40 zemí,“ říká Lubomír Dvořák. 
„V současné době zaznamenáváme výrazný 
zájem o naše sekačky zejména z Kanady, 
Spojených států, Anglie či Ruska; jezdí po 
celé Evropě a třeba i na Novém Zélandu či 
v Austrálii. Patentovaný kolový podvozek 
je pořád jednou z velkých výhod našich 
spiderů: umožňuje sekačce ,tančit‘, takže je 
v náročném terénu mnohem obratnější než 
pásové stroje. Konkurenční prostředí však 
vnímáme velmi pozitivně, díky tomu stále 
přicházíme s inovativními řešeními a sna-
žíme se držet pořád o krok vpřed,“ dodává.

Inovace přicházejí na pořad dne i ohled-
ně motorů Kawasaki. Ty současné jsou vý-
borné – jako jediné z nabízených poskytují 
spolehlivé mazání motoru v náklonech. 

Nyní však pracuje Lubomír Dvořák na další 
možnosti: implementovat do sekaček EFI 
motor od Kawasaki: tedy motor s elektro-
nickým vstřikováním. (Už dříve se podařilo 
vymyslet radlice, po jejichž namontování se 
v zimě spidery stávají unikátními svahový-
mi sněžnými pluhy.) 

Na jakém novém typu sekačky pracují 
nyní v nevelké obci Pohled u Havlíčkova 
Brodu, kde firma Dvořák sídlí? „Momen-
tálně se věnujeme například vývoji hobby 
sekačky, která by měla nahradit náš nej-
menší model – Spider Mini. Nový model je 
vystavěný na zcela novém podvozku, který 
sekačce umožní dokonalé kopírování teré-
nu. Celou konstrukci jsme zvětšili (čímž se 
zvětšil i její záběr), maximálně zjednodušili 
a použili výkonnější motor. Zároveň jsme 
přidali více dálkově ovládaných funkcí. 
Cílem bylo vyvinout sekačku maximál-
ně funkční, uživatelsky přívětivou, ale 
zároveň ekologickou a úspornou. Dovolím 
si poznamenat, že se nám to podařilo,“ říká 
Lubomír Dvořák.

Kdy půjdou sekat roboty?
Opravdovou „trefou do černého“ by ovšem 
byla robotická sekačka, která by bez 
dohledu člověka sekala trávu v sadech, 
na vinicích, mezi záhony drobného ovoce 
apod. „V minulosti jsme v tomto ohledu 
spolupracovali s několika (i zahraničními) 
univerzitami, nicméně tyto spolupráce jsou 
během na dlouhou trať. Z toho důvodu jsme 
nedávno navázali spolupráci s firmami 
specializujícími se na robotiku a rozhodli 
se této oblasti věnovat intenzivněji,“ vy-
světluje Dvořák. „Sadaři, vinaři či majitelé 
solárních elektráren by robotickou sekačku 
jistě ocenili, nicméně u plně robotické 
sekačky vznikají problémy bezpečnostní 
a legislativní – například potřeba oploce-
ného pozemku, který řada vinařů či sadařů 
nemá. I přesto lze říci, že vinaři a sadaři již 
v současné době patří mezi naše zákazníky. 
My se jim snažíme maximálně vycházet 
vstříc a dodáváme jim například speciálně 
upravené snížené sekačky, které nachá-
zejí uplatnění i v solárních elektrárnách,“ 
vykládá dále.

Dá se říci, že výrobky z Pohledu uvedl 
do „velkého světa“ golf. Ten však nyní celo-
světově zažívá ústup z obliby: klesá počet 
hráčů i hřišť. Neznamená to pro firmu 
Dvořák problém? Aktuální golfové trendy 
zaznamenávají a nejsou jimi nadšení: vždyť 
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Nový model bude 
vystavěný na zcela 
novém podvozku, 
který sekačce umožní 
dokonalé kopírování 
terénu.
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golfová hřiště jsou pro ně ideálními zákaz-
níky. Situaci však berou hlavně jako další 
výzvu k vyhledávání nových zákazníků 
a vyvíjení upravených či nových produktů. 
Firma, která je v mnoha ohledech unikátní, 
také už několik let čerpá, zpravidla přes 
ministerstvo průmyslu a obchodu, dotace 
na výzkum a vývoj nebo na technické vyba-
vení do výroby a na vzdělávání.

Nadšení tu ale nejsou kejklemi, které 
v posledních letech provázejí kurz koru-
ny. Vzhledem k vysoké míře exportu tady 
většina peněžních toků probíhá v eurech. 
Proto teď v Pohledu řeší především otázku, 
jak po uvolnění kurzu zajistit dostatek ko-
run pro výplatu mezd zaměstnanců. Nejde 
však prý o problém fatálního rázu, spíš jen 
o obtížnou nepříjemnost. 

Neprodám, mám dědičku
A kolik nyní firma Dvořák zaměstnává lidí? 
Jak se daří její montovně v USA a chys-
tá takové „výsadky“ i v jiných zemích? 
„V současné době zaměstnáváme 58 lidí,“ 

konstatuje ředitel, „na americkém trhu 
procházíme většími změnami. Momentálně 
rozšiřujeme svoji působnost i do dalších 
zemí Spojených států. Dosud jsme se 
soustřeďovali pouze na Floridu, kde sídlí 
naše pobočka. Čeká nás však v tomto ohle-
du ještě hodně práce, zejména s dealery 
a distributory. Americký trh má ale pro nás 
obrovský potenciál.“

Je logické, že se konkurence hystericky 
snaží o převzetí firmy – ať už přátelské, 
nebo nepřátelské. Prodej firmy nějaké-
mu sekačkářskému kolosu však majitel 
odmítá, vychovává si totiž nástupkyni. 
„S nabídkami na koupi firmy se setkává-
me relativně často,“ krčí rameny Lubo-
mír Dvořák, „o prodeji ale neuvažujeme. 
A co se týče nástupce: jedna z mých dcer 
v současné době dokončuje vysokou školu 
a poté k nám nastoupí do trvalého pra-
covního poměru. Takže dědičku z našeho 
rodu bych tu měl mít.“ 

IVO BARTÍK

INZERCE    A171001405
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Mezi městy Poličkou, Litomyšlí 
a Svitavami leží v malebné 
venkovské krajině obec Čistá. 

U silnice tu stojí restaurace v pohádkové 
roubence s upravenými zahradami, kde 
běhají domácí zvířata. Vybudovat tento 
malý ráj, kde vaří z vlastních surovin, trvalo 
několik let. V roce 1989 začínali v malém 
kiosku, o osm let později se stěhovali do 
kamenné hospody, která jej nahradila.

„Původně se dovnitř vešlo asi kolem  
34 lidí, ale kvůli svatbám jsme restauraci 
rozšířili,“ vypráví Ladislava Kuřová. „Roz-
hodli jsme se přistavět křídlo s velkou ku-
chyní,“ dodává Pavel Kuře. Jeho manželka 
pokračuje: „Když už jsme měli kuchyni, tak 
jsme chtěli využít prostor nad ní a postavili 
jsme pět apartmánů.“ To se událo v provozu 

roku 2005, k úplnému dokončení restaura-
ce došlo za čtyři roky přistavěním dalších 
místností. 

„Vaření jsme v srdci měli vždycky. Mnoho 
podnikatelů si všechno přesně propočítá, ale 
my jsme to dělali intuitivně. Nepřemýšleli 
jsme nad tím, že by se nám něco nepoved-
lo,“ svěřuje se majitel, „vždycky jsme vařili 
z kvalitních domácích surovin, ale neměli 
jsme peníze na to, abychom si mohli udělat 
větší reklamu. Díky tomu, že jsme se dostali 
do pořadu Ano, šéfe!, všechno nakonec 
dobře dopadlo.“ 

Jedna zkouška za druhou
Před samotným zviditelněním v televizi si 
manželé Kuřovi prošli těžkým obdobím pl-
ným nejistoty. Zatímco rozšiřovali původní 

prostor restaurace, bratr majitele si naproti 
otevřel hospodu, aby svého konkurenta 
zničil. Kvůli přestavbě bylo pohostinství 
uzavřeno půl roku, avšak po opětovném 
otevření a prvním náporu zvědavců rapidně 
klesla návštěvnost. 

„Nacházíme se uprostřed tří měst, ale 
jak přesvědčit lidi, aby k nám zajeli,“ za-
mýšlí se pan Kuře, „potřebovali jsme, aby 
se o nás vědělo, a tak jsme jezdili s plakáty 
do České Třebové, Vysokého Mýta, Poličky 
a dalších měst pokaždé, když jsme pořádali 
tematické hody. Lidé přijeli, ale jenom na 
ty hody, jinak ne. Držely nás svatby a dobrá 
kuchyně, na kterou lidé chodili. Ale to 
nestačilo.“ 

Na krušné chvíle vzpomíná i Ladislava 
Kuřová: „Já byla v kuchyni a manžel na pla-
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Zvedli se ze dna. 
Díky Pohlreichovi
Pavel a Ladislava Kuřovi, 
majitelé restaurace a penzionu 
U Zběhlíka, jsou důkazem, že se vyplatí 
jít s kůží na trh – tedy do televize
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jsme od šesti od rána až do večerních hodin, 
ale neměli jsme z toho nic,“ popisuje nelehké 
období Pavel Kuře.

Nová šance na záchranu
Když už začali manželé ztrácet naději, že 
pohostinství U Zběhlíka bude opět hojně 
navštěvovaným místem, přišla starší dcera 
Kristýna s nápadem přihlásit se do pořadu 
Ano, šéfe! 

„První rok nás nevzali. Poslali jsme jim 
fotky a odpovědí bylo, že to u nás vypadá 
moc nóbl,“ vzpomíná Pavel Kuře, „za rok 
jsme se přihlásili znovu a byli jsme jako 
náhradníci. Potom nám volali z produkce, 
že jim nějaká hospoda vypadla a že Zdeněk 
Pohlreich potřebuje po všech těch špeluň-
kách něco kloudného. Všechno se seběhlo 
velmi rychle. Přijela produkční, odvyprávěli 
jsme jí celý příběh a ona z toho byla úplně 
paf. To se stalo ve čtvrtek, v neděli přijel 
štáb a v pondělí sám Pohlreich.“

Po natočení veškerého materiálu však 
stres neskončil. První článek, který vyšel 
dva týdny před odvysíláním pořadu, se 
nevyjadřoval právě lichotivě. „Mysleli jsme 
si, že je to náš konec. Čtrnáct dní jsme žili 
představou, že nás lidé úplně odepíšou,“ 
vzpomínají majitelé. 

Týden před přenosem vyšel druhý článek, 
který naopak vyzvedával klady podniku. 
„Začali jsme být zvědaví, jak to dopad-
ne, a v den po odvysílání pořadu jsme se 
nestačili divit. Do tří hodin do rána nám 
nepřetržitě zvonil telefon. Volalo a psalo 
nám mnoho lidí. Dokonce volali až z Číny 
a z Kanady, ať to ještě nevzdáváme, že nám 
fandí a chtějí nás podpořit. Zrovna ten 
víkend jsme pořádali hody a restaurace byla 
úplně plná. Auta stála po obou stranách 
silnice,“ vypráví Pavel Kuře.

Nové plány
S novým náporem hostů přišly i změny 
v provozu restaurace. Především si majitelé 
mohli dovolit profesionální kuchaře, které 
však Ladislava Kuřová sama školí, jedná-li 
se o přípravu hodů nebo neotřelých kombi-
nací jídel. 

Ke snídani připravuje majitelka hos-
tům domácí marmelády. „Různě s nimi 
experimentuju, přidám do nich i červené 
víno, mátu nebo tmavý cukr,“ popisuje své 
nápady. Pavel Kuře se po odvysílání vrátil 
k zemědělství, které spojil s ukázkovým cho-
vem na pozemcích restaurace. 

„Některé městské děti ani nevědí, jak 
takové domácí zvíře naživo vypadá. U nás si 
můžou pohladit kozy, podívat se na divočá-
ky, ovce, telátka, husy nebo králíky,“ vypo-
čítává nadšený majitel, „pěstujeme si vlastní 
zeleninu a připravujeme domácí saláty. Přes 
léto jsme soběstační. Chtěli bychom tady 
vybudovat biofarmu.“ 

Se zajímavým plánem přichází i manžel-
ka Ladislava: „Letos chceme začít nabízet 
piknikové koše, do kterých hostům dáme 
podomácku připravené občerstvení. To si 
můžou vzít na louku za restaurací. Také 
chceme vybudovat altán, ale kdy to stihne-
me, zatím nevíme. Tady se s novými plány 
nikdy nekončí.“ 

ILONA PODIVÍNSKÁ

ce. Vyhlížel, jestli nejdou hosté, ale pokud 
někdo přišel, tak maximálně z živnostenské-
ho úřadu.“ 

Polemiky nad tím, jestli restauraci raději 
uzavřít, nebo se pokusit o záchranu, byly 
častým tématem hovorů v rodině Kuřo-
vých. Těžko se opouští pracně vybudované 
místo, do kterého bylo vloženo tolik úsilí. 
Stavba kamenné hospody byla financovaná 
z příjmů diskotéky, kterou manželé Kuřovi 
provozovali v devadesátých letech. Pavel 
Kuře zároveň farmařil a choval prasata, 
jejichž maso dále zpracovával, což bylo ještě 
před vstupem do Evropské unie. 

„Otevřeli jsme si závodní kuchyni, ale 
potom přišlo maso z Německa a my se prali 
s levně nakupujícími vývařovnami. Museli 
jsme tomu podřídit naše ceny. Pracovali 
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Otevřeli jsme si 
závodní kuchyni, 
ale potom přišlo 
maso z Německa 
a my se prali s levně 
nakupujícími 
vývařovnami. Museli 
jsme tomu podřídit 
naše ceny. Pracovali 
jsme od šesti od rána 
až do večerních hodin, 
ale neměli jsme 
z toho nic.
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Nedělá rozdíly mezi běžnými dorty 
pro malé oslavence a obrovskými 
korpusy, kterými na oslavě 

mezinárodní firmy nasytí i 600 lidí. Na 
počátku je vždycky přání zákazníka, který 
ví, co chce. Pokud to neví úplně přesně, 
Markéta ho navede neomylně k cíli. A když 
je potřeba, připraví mu i ochutnávku.

„Všechno to vlastně začalo druhými naro-
zeninami mojí dcery Sarah. Šla jsem do cuk-
rárny a chtěla jsem docela jednoduše koupit 
dort, který by jí udělal radost. Jenže nabídka 
byla tak slabá, že jsem se rozhodla vyrobit 
ho sama. Od malička jsem byla vychovaná 
tak, abych dokázala uvařit a postarat se 

o domácnost. Dort se povedl a první krok na 
mé podnikatelské dráze byl za mnou,“ směje 
se Markéta.

Z mateřské zase do kuchyně
Během mateřské dovolené se Markéta schá-
zela s kamarádkami a každá z nich se mohla 
pochlubit nějakou vlastní tvorbou. „Jedna 
háčkovala čepice, druhá batikovala trička 
a já jsem začala nosit fotky dortů,“ vysvět-
luje Markéta, jak její podnikatelský rozjezd 
pokračoval. 

Kamarádkám se dorty zalíbily a najednou 
se začaly ptát, jestli by něco kreativního 
upekla i na jejich rodinnou oslavu. Mateřská 

se chýlila ke konci, smlouva v dosavadním 
zaměstnání také, a tak byla otázka další 
obživy rychle na stole. 

„Stav mého účtu byl minus dvacet tisíc 
a byla jsem v té době se Sárou sama. Když 
jsem si ale představila, že si půjdu sednout 
někam do kanceláře a ona půjde do školky, 
bude věčně nemocná a mě pak nakonec z prá-
ce stejně vyhodí, bylo v podstatě rozhodnuto.“

Nebylo to snadné, protože její vlastní 
kuchyně na výrobu dortů nestačila kvůli 
hygienickým předpisům. „Všechno musí být 
přesně podle nich – počet oken v místnos-
tech, přípravna, místo na vytloukání vajec 
a spousta dalších,“ vypočítává Markéta. 
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Hravě a sladce. 
Pro muže kouzlím z čokolády
Markéta Krajčovičová vystudovala 
umělecké sklářství, dnes ji ale živí výroba 
fantastických dortů. Sama je navrhuje 
a připravuje na míru svým zákazníkům 
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Pronajala si tedy prostory, kamarádka 
jí pomohla oškrábat zdi a nově místnosti 
vymalovat. Požádala o dotaci na začátek 
podnikání, takže svou cukrářskou kariéru 
odstartovala s třiceti tisíci. Od různých 
firem ještě získala menší sponzoring, 
aby si mohla výrobnu zařídit. Lednice, 
sporák, kuchyňský robot a k tomu notná 
dávka nadšení, pak už zbývalo jen sehnat 
zákazníky.

Umění, rodinné recepty  
a podnikatelský záměr
První Markétiny kalkulace byly postaveny 
tak, aby zaplatila nájem, nakoupila suro-

viny a zbylo i něco na obživu, nemusela se 
ale přitom zadlužit. Zaměřila se na kontakt 
s lidmi, naslouchání jejich představám a do 
každého výrobku vložila kus svého citu pro 
umění. 

„Každý dort je jiný, vymýšlím je přesně 
na míru každému zákazníkovi. A poznám, 
když se mi povede vcítit se do jeho vkusu. 
Jedna paní se dokonce při převzetí dojetím 
rozbrečela,“ vzpomíná Markéta na první léta 
dortového podnikání.

Dortové korpusy peče podle rodinných 
receptů, hlavně od své babičky. Sama si 
je ovšem upravila tak, aby byly víc svěží 
a méně sladké. Nepoužívá žádné chemické 
přípravky, peče z čerstvých vajec a mouky 
bez přidaných průmyslových vylepšovačů. 
Do krémů dává máslo, tedy 
žádný margarín, a přírodní 
suroviny. Přitom se ale jedná 
o speciální recept, aby byly 
krémy odlehčené. Kvalitní 
základ dortu i všech součástí 
na ozdobení pokládá za samo-
zřejmost, pak teprve začíná 
to, co ji baví nejvíc – kreativní 
ztvárnění. 

„Se zákazníkem proberu 
jeho představu o vzhledu, 
chuti a účel, pro který je dort 
určen. Navrhnu mu jednu či 
více variant, a když je potře-
ba, tak mu dort nakreslím. U větších dortů, 
například svatebních nebo firemních, dost 
často připravím i ochutnávku několika dru-
hů krémů a korpusů. Když dělám malý dort 
k dětským narozeninám, můžu vše podřídit 
tomu, aby se líbil a chutnal hlavně klukovi 
nebo holčičce. Dort pro větší společnost, na-
příklad tři sta lidí na nějaké firemní party, 
musí být univerzálnější, raději vynechávám 
ořechy nebo jiné alergeny, aby ho mohl jíst 
skoro každý.“

Ženy se víc stydí,  
muži rádi čokoládu
Markéta peče své dorty už sedm let, a tak 
má chuti svých zákazníků zmapované. Když 
je dort pro muže, sází na čokoládu a ví, že 
se nebudou upejpat dát si pořádnou porci. 
„Pozná se to hlavně na firemních oslavách. 
Ženy jsou při mlsání zdrženlivé, dají si spíš 
jen malý kousek na ochutnání, zato ale přís-
něji hodnotí – jestli je těsto dost nadýchané, 
vláčné, nedrobí se, zajímají se, z čeho je 
vyrobený krém, což je ovšem moje výrobní 
tajemství.“ 

Právě chuť jejích výrobků je hned po 
originálním vzhledu dalším důvodem, proč 
se zákazníci vracejí. Klientela je sice pestrá, 
v poslední době se ale zvyšuje počet větších 

firem, které mají zájem o dor-
ty většinou na oslavu výročí 
nebo nějakého obchodního 
úspěchu, a to skoro o třicet 
procent za poslední rok. 

Markéta se ale už přesvěd-
čila, že i na tyto příležitosti se 
vyplatí dát do výroby dortu to 
nejlepší ze svého cukrářského 
i estetického umu. Z těchto 
oslav totiž přicházejí soukro-
mí zájemci, kterým její dort 
zachutnal natolik, že si chtějí 
něco z její kuchyně objednat 
i sami pro sebe. Dost často 

jsou to právě dorty pro děti, které ze všeho 
nejvíc milují ty s ovocem.

Tvář z televize lépe prodává, ale 
také zavazuje
Dobrý marketing je pro většinu podnikatelů 
nezbytný. Markéta má výhodu v tom, že ji 
lidé znají z televizní obrazovky, kde účinkuje 
v pořadu Božské dorty od Markéty. „Začalo 
to pozváním do pořadu Show Jana Krause, 
kde jsem mluvila o své práci. Zanedlouho FO
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Na počátku
byl dort pro 
dvouletou 
dceru 
a kuchařská 
průprava od 
babičky.

›
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mi z televize zavolali, jestli bych chtěla mít 
svůj pořad. Natočili jsme 28 dílů a ještě dnes 
se reprízují. I když jsem tam byla omezena 
časem a nemohla jsem tak úplně předvést, 
co vlastně umím, do povědomí lidí mě to 
určitě dostalo,“ souhlasí Markéta. 

Přesto je do dnešního dne jediným stálým 
pracovníkem své „sladké“ firmy. Proč ne-
chce své podnikání rozšiřovat? 

„Asi po roce od rozjezdu jsem si musela 
říct, co dál. A došla jsem k závěru, že mi 
jde hlavně o to, abych udržela exkluzivitu 
své značky a vysokou kvalitu, kterou ode 
mne lidé očekávají. Najít lidi, kteří jsou 
stejně zapálení a mají zájem o rozvoj firmy, 
není vůbec snadné. Sním sice o vlastní 
cukrárně a mám už představu, jaký by 
měla mít sortiment, čekám ale, až na to 

přijde ten správný čas.“ O zážitky s lidmi 
ale ani tak nemá nouzi. Ačkoli se nestává, 
že by její dorty někomu nechutnaly, kurióz- 
ní příběhy sype z rukávu: „Jednou se mi 
stalo, že si paní objednala dort po telefonu 
a za tři dny volala znovu, že chce objed-
návku zrušit. Kamarádka jí prý říkala, že 
moje dorty se vůbec nedají jíst. Tak jsem 
ji pozvala k sobě a nakrojila jí dort, který 
jsem právě dokončila. Snědla ho obrovský 
kus a šla vynadat té kamarádce, co jí to 
navykládala.“ Teď si prý u Markéty objed-
nává už šestým rokem. 

A co dělá, když má sladkého nad hlavu? 
„Když se potřebuji trochu provětrat, sedám 
za volant. Auta miluji, taky jsem už i dortů 
s autíčky vyrobila docela hodně. Tenhle 
můj koníček se mi v podnikání taky hodí. 
Chystám se pořídit vůz s chladicí technikou 
a budu moct rozvážet dorty i ve třiceti stup-
ních, klidně i těch 100 kilometrů z Jablonce 
do Prahy.“ 

JOSEF ŽÍDEK  
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Kolik stojí špičkový soutěžní vůz? 
Odpověď se novináři dozvěděli na 
tiskové konferenci třetího jezdce 

Mistrovství České republiky 2016 (MČR). 
Nový speciál Škoda Fabia R5 Vojtěcha 
Štajfa a jeho spolujezdce Františka 
Rajnohy pro letošní sezonu přišel  
na 6,5 milionu korun. Další miliony 
pak bude stát chod týmu, pneumatiky 
a náhradní díly.  

Chvíli stál, stojí opodál 
Tohle rčení platí ve světě rallye dvojnásob. 
Kdo nesežene dostatek financí, nemá nárok 
na lepší umístění. Příběh třiačtyřicetiletého 
Vojtěcha Štajfa to jen potvrzuje. Vždy měl 
ambice, s vozem značky Subaru byl v letech 
minulých na soutěžích „vidět“, ale na abso-
lutní špičku v nejvyšší kategorii produkč-
ních vozů s pohonem všech kol a přeplňova-
ným motorem neměl. 

To se změnilo loni, když se seznámil s mi-
liardářem a matematikem Karlem Janeč-
kem (na snímku) a dostal pořádné „nářadí“. 
Přesedlal za volant silné Škody Fabia R5 
a na mezinárodním mistrovství ČR v rallye 
obsadil třetí místo. 

Srdeční záležitost 
Svět rychlých aut filantropa Janečka, který 
podporuje přes svoje nadace vědu i inovativ-
ní výuku matematiky v základních školách, 
očividně baví. A to, že pomohl nastartovat 
odvážný a svižný projekt, si pochvaluje. 
Týmu zakoupil nový vůz a peníze plynou 
také od dalších sponzorů. 

„Pro mne bylo nejpodstatnější při rozho-
dování, jestli mám projekt podpořit, to, zdá 
má smysl. A přiznávám, byla to jedna z věcí, 
které mne zajímají osobně. Je to srdeční 
záležitost. Baví mne rychlá jízda, “ svěřil 
se Janeček. I proto je vedený v týmu jako 
spolujezdec a loni seděl na „horkém“ sedadle 
při Pražském Rallysprintu.

Ve znamení 21
Klokočka Škoda Czech National Team se 
letos také rozšířil o dalšího jezdce. Stal se 
jím zpěvák Daniel Landa. „S Danem jsme 
se dohodli na spolupráci. Pronajmeme mu 
naše loňské auto a budeme jeho účast v MČR 
2017 kompletně zajišťovat. Projekt Racing 
21 tak kromě provozování dealerského týmu 
Klokočka Škoda získal prvního zákazníka 
a zároveň tím rozšířil startovní pole českého 
mistrovství o další auto třídy R5,“ řekl 
Vojtěch Štajf. 

„Za propojení s Danielem Landou, 
respektive firmou Spirit 21, což je naše 
společná firma, která má v sobě i další 
hloubku ohledně koučinku a vůbec metod 
učení, jsem hodně rád,“ dodal Karel Janeček 
a vysvětlil, proč se v názvech firem Racing 
a Spirit objevuje číslice 21. Nezapřel přitom 
matematika: „To je přece číslo našeho 
vesmíru. A důvodů, proč je tak speciální, je 
samozřejmě mnohem více. Je to společný 
jmenovatel věcí, které jsou dobré a jsou dělá-
ny v tom nejlepším duchu a s tím nejlepším 
úmyslem.“ 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ

Osvětlení principů dramatické situace a dialogu. 

Využití inspirace reálnými událostmi.

HERECKÝ WORKSHOP
Základní herecká výchova, cvičení a etudy  pod vedením herce/herečky Švandova divadla.

WORKSHOP IMPROVIZACE

Metody a postupy improvizace a jejich využití  

k rozvoji sociálních dovedností. Rychlé vyhod-

nocení dramatické situace a pohotové reakce.

POHYBOVÝ WORKSHOPVnímání vlastního těla a prostoru, vyjádření pocitů a emocí pomocí pohybu. Objevování  a rozšiřování možností vlastního těla.

WORKSHOP RÉTORIKY

Zaměření se na správnou práci s hlasem,  

výslovností a emocemi ve veřejném projevu.

HLASOVÝ WORKSHOP

Hlasová, dechová a artikulační cvičení  

a návštěva profesionálního nahrávacího studia.

Tak právě pro Vás Švandovo divadlo připravuje teambuilding workshopy, 

které prohloubí pocit sounáležitosti Vašeho týmu  

a naučí Vás sebejistému vystupování a zřetelnému projevu.

Toužíte, aby Vaše okolí slyšelo Váš hlas?

Chcete jako tým táhnout za jeden provaz?

Potřebujete utužit vztahy, poznat nové kolegy?

Chcete se zbavit trémy a naučit se sebejistě vystupovat před lidmi?

WORKSHOPY ŠVANDOVA
DIVADLA

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, 150 00, Praha 5, ředitel Mgr. Daniel Hrbek. Ph. D.

Kontakt:
Barbora Vacková, vackova@svandovodivadlo.cz
Tel.: +420 234 651 259, Mob.: +420 724 840 442

www.svandovodivadlo.cz
www.facebook.com/workshopysvandovadivadla
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Závodník a miliardář, to ladí   
Vojtěch Štajf se chystá za volantem vozu 
Klokočka Škoda Czech National Teamu na svoji 
druhou sezonu. Vyjede do ní se zcela novou „milionovou“ 
Fabií R5, na kterou mu přispěl Karel Janeček 
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V  agastronomii existují různé koncepty 
a kategorie, některé se prolínají 
a překrývají. „Fast casual je něco 

mezi fast food občerstvením a casual 
restaurací,“ vysvětluje Jan Hummel, 
zakladatel konceptu bister Home Office, 
která dnes najdete na sedmi místech 
v Praze. 

Jedná se o síť provozoven bez obsluhy, 
kde si sice objednáváte sami a zapla-
títe u pokladny, dostanete ale čerstvě 
uvařené jídlo, připravené z kvalitních 
surovin, bez gastronomických polotovarů 
a konzervantů. 

Životní styl, nebo nutnost?
„Na myšlenku bister Home Office mě při-
vedly zkušenosti během cestování,“ vysvět-
luje Jan Hummel. „Především po Austrálii, 
kde je překvapivě na velmi vysoké úrovni 
kávová kultura, je v každé office budově take 
away kavárna a dostanete tam i snídaňové 
sendviče,“ dodává. 

Asi to sami dobře znáte – ráno běžíte do 
kanceláře, v poledne potřebujete sehnat 
rychle něco k jídlu a odpoledne přemýšlíte, 
co byste si dali večer, aby to nevyžadovalo 
moc nakupování a práce při vaření. Součas-
ně vám ale také už dost záleží na tom, čím 

svoje tělo krmíte, protože vám došlo, že se 
to odrazí nejen na jeho vzhledu, ale také na 
tom, jak se cítíte a kolik máte energie. Fast 
food vám tudíž logicky přestává vyhovovat, 
na každodenní jídlo v restauraci nemáte čas 
a ani chuť za ně tolik utrácet. A době rohlíku 
s vlašským salátem z papíru už snad oprav-
du definitivně odzvonilo. 

„Očekáváme, že fast casual styl se bude 
rozšiřovat čím dál víc,“ prozrazuje Jan Hum- 
mel, který svůj projekt rozjel před čtyřmi 
lety a navázal tím na předchozí úspěšnou síť 
džusových bister Fruitisimo. S tou začínali 
před čtrnácti lety s kamarádem ještě za stu-

PŘ ÍBĚH 
ÚS PĚC HU

Fast casual:
nový fenomén v gastronomii?
Stravování se v čase proměňuje 
v souvislosti s životním stylem. 
Před pětadvaceti lety k nám 
vtrhl styl občerstvení „fast food“, 
dnes chceme něco víc 
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dií na vysoké škole. Projekt bister byl novou 
zajímavou výzvou. 

Žádné zamračené tváře
„Když se chcete dobře najíst, v restauraci 
vás čeká spousta časově náročných úkonů – 
počkat na obsluhu, objednat si, nejdřív při-
nesou pití, potom jídlo, když chcete odejít, 
požádáte o účet, než ho dostanete a zapla-
títe, to vše trvá dost dlouho. U nás si sami 
objednáte a hned zaplatíte, jídlo dostanete 
v řádu minut, a jak dlouho zůstanete, záleží 
jen na vás. Nebo si jídlo můžete odnést s se-
bou. Šetří to nejen váš čas, ale také náklady 

provozovatele na obsluhu. Přitom dostáváte 
stejně kvalitní jídlo jako v lepší restauraci,“ 
popisuje. 

Myšlenka projektu se odráží i v názvu 
Home Office – jste sice v práci, v kance-
láři, ale najíte se v pohodě a dobře jako 
doma. „Chce to samozřejmě i pečlivý výběr 
a školení personálu – obsluhy i kuchařů. 
Při objednávání a placení musíte mít pří-
jemný pocit, žádné zamračené tváře nebo 
neochota. Ještě složitější je to s výběrem 
kuchařů – u nás se totiž vše připravuje 
před zraky zákazníka,“ objasňuje Hu-
mmel. „Kuchař musí nejen umět vařit 

podle našich receptur, ale také se usmívat, 
neházet vulgárními výrazy, být čistý, upra-
vený a rovněž komunikativní. Jídlo totiž 
vydává zákazníkovi přímo on a měl by mu 
umět o něm říct pár zajímavostí, které ho 
pozitivně naladí. Třeba odkud pocházejí 
krevetky v lasagních, že losos je čerstvý...“ 
dodává.

Snídaně, oběd i večeře  
mimo domov
Rychlý životní styl, zvlášť ve velkých 
městech a manažerských profesích, pře-
náší většinu našeho života mimo domov. 
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RYCHLE  
A KVALITNĚ. 

Prozatím se v bistrech 
vaří jen jednou denně, 

tedy oběd, kdy je na 
výběr z jedné až dvou 

polévek a k tomu jedno 
nebo i dvě hlavní jídla.

›
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KOMERČNÍ PREZENTACE

MBA: VELKÝ KROK K ÚSPĚCHU MANAŽERA

V TOMTO ČÍSLE SE SETKÁVÁME S MEDAILONY ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A MNOHO Z NÁS SI PŘITOM 

KLADE OTÁZKU, JAK DOCÍLIT PODOBNÉHO ÚSPĚCHU. NENÍ PRAVDA, ŽE DOBRÝM MANAŽEREM 

SE MUSÍTE NARODIT. MŮŽETE SE JÍM STÁT. VYŽADUJE TO DRIL, ODHODLÁNÍ, PRAXI A NEUSTÁLÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ. MÁLOCO VÁS DOKÁŽE V KARIÉRNÍM ŽIVOTĚ POSUNOUT TAK JAKO STUDIUM MBA

Důvod je jednoduchý: „Otevírá 
dveře tam, kam je mají jiní 
zavřené.“ Titul MBA je totiž 

jediným mezinárodně uznávaným 
titulem a často preferovaným 
v mezinárodních firmách. Je 
známkou vysoké profesní kvality 
svého nositele a otevírá cestu ke 
kariérnímu růstu.

MBA: formuje úspěšného 
manažera
MBA se v mnoha ohledech liší od 
klasického vzdělávání, na které jsou 
zvyklí studenti českých vysokých 
škol. Ti sice mají řadu teoretických 
znalostí, ale nedovedou je adekvátně 
využít v praxi. Naproti tomu hlavní 
výhodou MBA je prohloubení 
teoretických znalostí a právě získání 
poznatků z manažerské praxe. 
Absolventi mají přehled o nových 
trendech a způsobech řízení, 
které je mohou výrazně posunout 
v jejich profesním životě. Důraz 
je při výuce kladen na praktickou 
stránku a zlepšení manažerských 
dovedností. Studium, dnes již 
často probíhající online formou, je 
zaměřené zejména na řešení úkolů 
zabývajících se konkrétními problémy 
z praxe. Výuka probíhá takovým 
způsobem, aby rozvíjela dovednosti 
studenta, zlepšovala jeho schopnosti 
řešit problémy a naučila ho rychle 
a správně se rozhodovat. 
Každá takto nově získaná znalost 

a schopnost pak zvyšuje jeho 
atraktivitu na trhu práce a umožňuje 
mu rychleji a efektivněji reagovat 
na nastalé situace v pracovním 
životě. Tím získává manažer přesně 
ty schopnosti, které podřízení 
a kolegové očekávají od osoby, k níž 
mají mít respekt. 

Pozor na kvalitu MBA
Se školami umožňujícími tento 
typ profesního vzdělávání se 
v posledních letech doslova 
roztrhl pytel. Liší se od sebe nejen 
stylem výuky a cenou, ale rozdílná 
je především jejich kvalita. Na 
některých školách si studenti koupí 
pouze zkratku za jménem, ale 
lepší manažery to z nich rozhodně 
neudělá. Důležité proto je, aby si 
zájemci o studium vybírali takové 
instituce, které rozšiřují vzdělání 
uchazečů o poznatky z praxe 
a realizují pro ně kvalitní výuku. 
Tou si mohou být jisti studenti 
institutu CEMI, jehož „branami“ 
prošlo již více než tisíc absolventů 
studia MBA a který nabízí u osmi 
prestižních oborů MBA oblíbenou 
formu online výuky. Podle Mgr. 
Štěpána Miky, ředitele institutu CEMI, 
začíná být naštěstí studium MBA 
v tuzemsku pod přísnou kontrolou 
kvality ze strany samotných klientů 
i zaměstnavatelů: „Zaměstnavatelé 
jsou tím konečným a nejdůležitějším 
článkem, který posuzuje kvalitu 

absolventů programů MBA – tím, zda 
je zaměstnají, nebo nezaměstnají. 
Zaměstnavatelé a jejich personalisté 
se již naučili rozeznávat absolventy 
z různých škol MBA a velmi pečlivě 
posuzují, jaké studijní moduly a pod 
vedením jakých lektorů tam student 
absolvoval.“ A toho jsou si vědomi 
i klienti, kteří rozhodují, kam své 
peníze na vzdělávání investují. 
Právě online výuka představuje 
nejatraktivnější formu studia MBA. 
A vzhledem k pracovnímu vytížení 
studentů není čemu se divit. 
Mají online přístup ke studijním 
materiálům a své studijní tempo 
volí s ohledem na své pracovní 
vytížení a rychlost studia. Student 
se tak nepřizpůsobuje výuce, ale 
výuka se uzpůsobuje jemu. Kromě 
úspory času, který by zabralo 
dlouhé dojíždění, je velkou výhodou 
skládání zkoušek online. Díky tomu 
probíhá studium bez stresu, flexibilně 
a maximálně efektivně.

www.cemi.cz
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Firmy na to reagují relaxačními a zábav-
ními zónami pro své zaměstnance, gast-
ronomie hledá způsob, jak nás nasytit po 
celý den. „Řekl bych, že podíl domácího 
vaření se bude pořád snižovat. Doma si 
uvaříme jen při zvláštních příležitostech, 
nakoupíme speciální suroviny, užijeme si 
to,“ popisuje Jan Hummel, „něco jiného 
je, když máte rodinu a tři děti, ale kdo 
žije sám nebo v páru, bude sám vařit čím 
dál míň. Jestli je to dobře, nebo špat-
ně, to nemohu posoudit, ale snažím se 
lidem nabídnout kvalitní jídlo od rána do 
odpoledne.“ 

Podle zkušeností z provozu otevřených 
bister je zřejmé, že sem lidé chodí již před 
osmou hodinou ráno na snídani a nabito 
je až do půl desáté či do deseti, v poledne 
je plno hodinu až dvě a odpoledne si lidé 
přicházejí pro kávu či menší studené 
občerstvení. „Asi polovina zákazníků 
přichází na oběd, třetina na snídani a zby-
tek v průběhu dne pro něco menšího. Je 
zajímavé, že v poslední době se rozmáhají 
pracovní snídaně místo dosavadního 
byznys oběda. Záleží ale na místě, v němž 
se bistro nachází. Když je přímo na trase 
do kanceláře, máme třeba velký podíl sní-
daní kupovaných do kanceláře, zatímco 
bistra v obchodních centrech poblíž office 
budov mají víc zákazníků, kteří sem při-
cházejí k snídani posedět. Trendem jsou 
nyní vajíčka, takže si dají třeba omeletu 
a mají tu i čtyři schůzky po sobě,“ vysvět-
luje Hummel. 

Lasagne stejné na Chodově  
i na Harfě
Prozatím se v bistrech vaří jen jednou denně, 
tedy oběd, kdy je na výběr z jedné až dvou 
polévek a k tomu jedno nebo i dvě hlavní 
jídla. „Máme připraveno asi 40 hotových 
receptur, z nichž je nejvíc využíváno tak 15. 
Každý manažer provozovny, ať naší vlastní, 
nebo franšízové, si může stanovit, jaké jídlo 
bude ten den v nabídce. Je přesně stanove-
no, co v nabídce být musí a co je volitelné, 
v tom spočívá podstata naší gastronomické 
sítě,“ popisuje Jan Hummel, „obvykle se 
nestává, že by ve dvou provozovnách měli ve 
stejný den totožnou nabídku, ale když si dáte 
lasagne na Harfě, musejí chutnat stejně, jako 
když jste je měli minulý týden na Chodově.“

Vizí do budoucna je však rozšíření na-
bídky i do večerních hodin, většina bister 
totiž dnes zavírá kolem šesté. Výhledově by 
si sem mohli zákazníci přijít i pro večeři, 
kterou si většinou odnesou domů. „To je za-
tím otázka dalšího rozvoje. Teď je prioritou 
další expanze, nejen po Praze, ale nejspíš 
i do Brna a Bratislavy. A také bychom chtěli 
zavést možnost online objednání a zaplacení 
předem. Nebudete muset vůbec ztrácet čas, 
už jen přijdete a bude na vás čekat připrave-
né čerstvé jídlo,“ plánuje Hummel. „Pořád 
se ale chceme orientovat na office budovy 
a obchodní centra v jejich blízkosti. Našimi 
zákazníky by měli i nadále zůstat hlavně lidé 
z kanceláří,“ uzavírá. 

JOSEF ŽÍDEK
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Kuchař musí nejen 
umět vařit podle 
našich receptur, 
ale také se usmívat, 
neházet vulgárními 
výrazy, být čistý, 
upravený a rovněž 
komunikativní. 
Jídlo totiž vydává 
zákazníkovi přímo 
on a měl by mu 
umět o něm říct pár 
zajímavostí, které 
ho pozitivně naladí. 
Třeba odkud pocházejí 
krevetky v lasagních, 
že losos je čerstvý...

ŠLAPE TO! 
JAN HUMMEL SVŮJ PROJEKT BISTER ROZJEL PŘED ČTYŘMI 
LETY A NAVÁZAL TÍM NA PŘEDCHOZÍ ÚSPĚŠNOU SÍŤ  
DŽUSOVÝCH BISTER FRUITISIMO.
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SE MUSÍTE NARODIT. MŮŽETE SE JÍM STÁT. VYŽADUJE TO DRIL, ODHODLÁNÍ, PRAXI A NEUSTÁLÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ. MÁLOCO VÁS DOKÁŽE V KARIÉRNÍM ŽIVOTĚ POSUNOUT TAK JAKO STUDIUM MBA

Důvod je jednoduchý: „Otevírá 
dveře tam, kam je mají jiní 
zavřené.“ Titul MBA je totiž 

jediným mezinárodně uznávaným 
titulem a často preferovaným 
v mezinárodních firmách. Je 
známkou vysoké profesní kvality 
svého nositele a otevírá cestu ke 
kariérnímu růstu.

MBA: formuje úspěšného 
manažera
MBA se v mnoha ohledech liší od 
klasického vzdělávání, na které jsou 
zvyklí studenti českých vysokých 
škol. Ti sice mají řadu teoretických 
znalostí, ale nedovedou je adekvátně 
využít v praxi. Naproti tomu hlavní 
výhodou MBA je prohloubení 
teoretických znalostí a právě získání 
poznatků z manažerské praxe. 
Absolventi mají přehled o nových 
trendech a způsobech řízení, 
které je mohou výrazně posunout 
v jejich profesním životě. Důraz 
je při výuce kladen na praktickou 
stránku a zlepšení manažerských 
dovedností. Studium, dnes již 
často probíhající online formou, je 
zaměřené zejména na řešení úkolů 
zabývajících se konkrétními problémy 
z praxe. Výuka probíhá takovým 
způsobem, aby rozvíjela dovednosti 
studenta, zlepšovala jeho schopnosti 
řešit problémy a naučila ho rychle 
a správně se rozhodovat. 
Každá takto nově získaná znalost 

a schopnost pak zvyšuje jeho 
atraktivitu na trhu práce a umožňuje 
mu rychleji a efektivněji reagovat 
na nastalé situace v pracovním 
životě. Tím získává manažer přesně 
ty schopnosti, které podřízení 
a kolegové očekávají od osoby, k níž 
mají mít respekt. 

Pozor na kvalitu MBA
Se školami umožňujícími tento 
typ profesního vzdělávání se 
v posledních letech doslova 
roztrhl pytel. Liší se od sebe nejen 
stylem výuky a cenou, ale rozdílná 
je především jejich kvalita. Na 
některých školách si studenti koupí 
pouze zkratku za jménem, ale 
lepší manažery to z nich rozhodně 
neudělá. Důležité proto je, aby si 
zájemci o studium vybírali takové 
instituce, které rozšiřují vzdělání 
uchazečů o poznatky z praxe 
a realizují pro ně kvalitní výuku. 
Tou si mohou být jisti studenti 
institutu CEMI, jehož „branami“ 
prošlo již více než tisíc absolventů 
studia MBA a který nabízí u osmi 
prestižních oborů MBA oblíbenou 
formu online výuky. Podle Mgr. 
Štěpána Miky, ředitele institutu CEMI, 
začíná být naštěstí studium MBA 
v tuzemsku pod přísnou kontrolou 
kvality ze strany samotných klientů 
i zaměstnavatelů: „Zaměstnavatelé 
jsou tím konečným a nejdůležitějším 
článkem, který posuzuje kvalitu 

absolventů programů MBA – tím, zda 
je zaměstnají, nebo nezaměstnají. 
Zaměstnavatelé a jejich personalisté 
se již naučili rozeznávat absolventy 
z různých škol MBA a velmi pečlivě 
posuzují, jaké studijní moduly a pod 
vedením jakých lektorů tam student 
absolvoval.“ A toho jsou si vědomi 
i klienti, kteří rozhodují, kam své 
peníze na vzdělávání investují. 
Právě online výuka představuje 
nejatraktivnější formu studia MBA. 
A vzhledem k pracovnímu vytížení 
studentů není čemu se divit. 
Mají online přístup ke studijním 
materiálům a své studijní tempo 
volí s ohledem na své pracovní 
vytížení a rychlost studia. Student 
se tak nepřizpůsobuje výuce, ale 
výuka se uzpůsobuje jemu. Kromě 
úspory času, který by zabralo 
dlouhé dojíždění, je velkou výhodou 
skládání zkoušek online. Díky tomu 
probíhá studium bez stresu, flexibilně 
a maximálně efektivně.

www.cemi.cz
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 Do podnikání jste se pustila ve věku, kdy 
většina lidí odchází do důchodu. Co vás 
k tomu motivovalo?
Celý život mě zajímalo vše, co může pomoci 
lidskému organismu bez vedlejších účinků – 
tedy přírodní cestou. Z pozorování a studia 
problémů jsem si dělala závěry, které jsem 
chtěla předat dalším lidem. Zároveň jsem se 
chtěla věnovat něčemu konkrétnímu, co by 
na určité problémy pomáhalo.

 Proč jste se zaměřila právě na byliny?
Inspirovala jsem se panem Jančou (autor 
knih o bylinách a alternativní medicí-
ně – pozn. redakce), který řekl, že kdyby 
někdo dělal tinktury z našich bylin, tak 
by byly lepší než drahé dovozové. Protože 
tyto byliny rostou v našem pásmu a mají 
stejné vibrace jako náš organismus. A tak 
jsem začala nejprve vyrábět tinktury z těl 
rostlin. 

 Kromě bylin jste se jako první v České 
republice zaměřila na výtažky z pupenů. 
Čím se odlišují od jiných částí léčivých 
rostlin?
Při hledání rostliny s účinky na boreliózu 
jsem přišla na to, že tinktura z pupenů 
topolu působí na tento problém opravdu 
ozdravně. Ovšem viděla jsem, že po aplikaci 
topolu se stav organismu zasaženého bore-
liózou zlepšil, ale zůstávaly určité zdravotní 
problémy – následky této nemoci. A právě 
při hledání něčeho regeneračního na dolé-
čení následků boreliózy jsem přišla na ka-
pitolku o gemmoterapii. Uvědomila jsem si, 
že je pravdivá skutečnost, že v zárodečných 
tkáních rostlin, tedy pupenech, klíčcích, 
koříncích, je to nejlepší z rostliny a že by to 
mohlo pomoci regenerovat lidský organis-
mus. Každý druh pupenu má pozitivní vliv 
na určitý zdravotní problém. Při aplikaci 
tyto prostředky jednak čistí organismus, 

zvyšují imunitu, působí pozitivně na cen-
trální nervovou soustavu, takže by mohly 
být regenerací současných i budoucích 
pokolení.

 Lze tento obor vnímat jenom jako 
podnikání, nebo člověk musí mít k léčivým 
bylinám i nějaký vztah?
Aby člověk takto mohl podnikat, musí mít 
hodně znalostí, chuť se poprat s určitými 
problémy, které jsou s tím spojeny. A to hlav-
ní je, že ho musí vést snaha pomoci lidem, 
která mu vzniklé potíže pomůže překonat.

 Odkud jste informace o jednotlivých 
bylinách především čerpala?
Vystudovala jsem přírodní vědy. Studovala 
jsem lidský organismus a jeho zdravotní 
problémy a vše dostupné v tomto směru, co 
v té době bylo. K těmto znalostem velkým 
dílem přispělo studium herbářů.

ADVERTOR I AL

Naději našla 
v pupenech rostlin
Byliny a oblast lidského 
zdraví studovala Jarmila Podhorná 
celý svůj život. Po úmrtí manžela 
začala pomáhat trpícím lidem. 
Svoji firmu pojmenovala Naděje 
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 Co pro vás bylo na začátku podnikání 
nejtěžší?
Když jsem začala s výrobou, měla jsem 
jen malý obnos našetřený na důchod, 
dcera v té době studovala na vysoké škole. 
Musela jsem překonat spoustu překážek, 
vyvinout hodně úsilí, abych vytvořila 
důstojné prostředí pro výrobu, získala 
poznatky o bylinách a přípravky z nich, 
gemmoterapii a zajistila splnění legisla-
tivy potřebné pro řízení a prodej výrob-
ků. Dnes nedovedu pochopit, jak jsem 
to všechno zvládla. Bylo to obtížné, ale 
snaha pomoci lidem přírodní cestou mi 
pomohla to zvládnout.

 Jaký je zájem zákazníků o používání 
bylin? 
Zájem o bylinné přípravky a jejich využití 
stále roste. Výrobu jsem začala sama ve skle-
pě rodinného domku. Dnes zaměstnávám 

30 lidí, několik na živnostenský list, a bě-
hem roku až 15 brigádníků. Také vytvoření 
důstojných podmínek pro výrobu, distribu-
ci, zbudování zahrady pro pupeny, která je 
zároveň světovým unikátem, je důkazem, 
že tyto prostředky fungují a je o ně čím dál 
větší zájem.

 Kolik výrobků jste měla na začátku 
a kolik jich máte teď?
Na počátku jsem zpracovávala asi 20 dru- 
hů, dnes vyrábíme 60 druhů tinktur z těl 
rostlin, 71 gemmoterapeutik, 20 druhů 
speciálních směsí a dále speciální masti 
a oleje, které z vnějšku pomáhají zdravotní 
problémy řešit.

 Vyrábíte tinktury jen z vlastních 
rostlin, které pěstujete, nebo pupeny také 
vykupujete, jako se to dělá s jinými částmi 
bylin?
Většina tinktur je vyrobená z vypěstovaných 
rostlin na našich zahradách, některé druhy 
cizokrajných nakupujeme. Pupeny zajišťu-
jeme z naší krásné ekologické oblasti v okolí 
Brodku u Konice a dnes již také z naší zahra-
dy pro pupeny.

 Účinek tinktur doplňujete o energii 
včelího biopole. Jak se projevuje a jak ji do 
tinktur „dostáváte“?
Již odedávna je známo, že voda a jiné teku-
tiny vložené na určitou dobu do včelího bio-
pole jsou obohacené energií, která zvyšuje 
jejich účinek. S takto upravenou vodou pra-
covala celá řada lékařů a léčitelů. Využíváme 
k tomuto účelu zvlášť upravených včelínů.

 Nechala jste si patentovat takzvané 
gemmoglukany. Co to vlastně je a jaké jsou 
jejich přednosti?
Gemmoglukany jsou tinktury s mimořád-
nou účinností, která vznikla kombinací 
výtažků z pupenů rostlin s betaglukanem. 
Je tak silně posílena účinnost gemmotera-

peutik a aktivací betaglukanem se posiluje 
obranyschopnost.

 Jak do vašeho podnikání zasáhla úprava 
legislativy, která měla hlavně postihnout 
nelegální výrobce alkoholu?
Byli jsme zařazeni do výrobců alkoholických 
nápojů. Nikdo při této legislativě nebral v úva-
hu, že když děláme něco pro zdraví lidského 
organismu, tak bychom nikdy nevyužili něče-
ho, co by mu mohlo uškodit. Jsem velice ráda, 
že jsme požadavky celní správy mohli splnit 
a že firma může pokračovat v činnosti.

 Svým zákazníkům odpovídáte na dotazy 
týkající se jejich zdravotních problémů, 
přednášíte, řídíte firmu. Jak to všechno 
stíháte?
Během roku šířím osvětu bylin přednáš-
kami, rozhlasem a v televizi. Těchto akcí je 
někdy během roku kolem 80. Jinak e-mai-
lem denně odpovídám na dotazy, snažím se 
pozitivně působit na chod firmy. Někdy je 
toho ale opravdu moc.

 Nezapomínáte přitom myslet také na 
vlastní zdraví?
Vím, že bych měla více odpočívat. Zatím 
využívám všeho pro udržení zdraví, co alter-
nativní medicína nabízí, jako jsou masáže, 
akupunktura, procedury v lázních Slatinice. 
Nabíjejí mě i lidé, kterým pomáhám a se 
kterými spolupracuji.

 Jakým směrem se chystáte firmu dále 
rozvíjet?
Do budoucna se snažíme dát byliny do směsí 
na očistu těla a určité zdravotní problémy, 
například očista organismu od těžkých 
kovů, zvýšení imunity, prostředky na očistu 
od virových, bakteriálních a i parazitálních 
zátěží. Také chceme vybudovat menší cent-
rum na regeneraci lidského organismu. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)
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Uvědomila jsem si, že je pravdivá skutečnost, 
že v zárodečných tkáních rostlin, 
tedy pupenech, klíčcích, koříncích, je to 
nejlepší z rostliny a že by to mohlo pomoci 
regenerovat lidský organismus
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Přestože mu letos bude sedmdesát, 
klidné penze si zatím neužil. „Když 
mi bylo 62 let, měl jsem nárok odejít 

do důchodu. Jenže tenkrát nebyl nikdo, 
kdo by moji práci převzal. A tak jsem 
souhlasil, že než se někdo najde, budu ještě 
vypomáhat,“ vzpomíná Zdeněk Boháč. 

„Ale nenašel se nikdo nejen tenkrát, ale 
ani teď,“ pokračuje muž, který si připadá 
jako převozník ze známé pohádky, jenž 
nemá, komu by předal veslo. S mnohaletou 
praxí z místních podniků Praga a Avia dnes 
patří ke klíčovým pracovníkům společnosti 
Strojírny Kutná Hora, která se specializuje 
na kusovou nebo malosériovou výrobu. 
O podobné zakázky je přitom stále větší 
zájem. „Dříve jsem chodil do práce převážně 
od pondělí do pátku, v posledních měsících 
je ale stále častěji potřeba docházet  
i o víkendech, aby se stihly zpracovat všech-
ny zakázky,“ dodává Zdeněk Boháč. 

Podobně jsou na tom tisíce dalších dů-
chodců. Zájem o seniory se totiž ve firmách 
zvyšuje. A nejen kvůli tomu, že rostoucí eko-
nomika jen těžce shání nové zaměstnance. 
Stále více firem totiž poznává, že zkušenosti, 
které lidé za dlouhá léta v oboru nasbírali, 
jim čerství absolventi nepřinesou. Jak při 
zvládání rutiny, tak při řešení mimořádných 
situací. 

Zkušenosti nad zlato
Ještě před několika lety to měli starší lidé na 
trhu práce těžké jako málokdo jiný. Pokud 
se propouštělo, bývali první na ráně. A když 

se pak ucházeli o jiné místo, často nemohli 
dlouhé měsíce či roky sehnat novou práci. 
Nálepka vysloužilých pracovníků, co jim ujel 
vlak a nestíhají tempo mladých, je zkrátka 
na trhu práce výrazně handicapovala. Dnes 
se o ně firmy perou.

Důchodci se tak z trpěných a přehlíže-
ných členů pracovních týmů stávají jejich 
nejdůležitějšími a nejspolehlivějšími články. 
„Senioři mají více nejen pracovních, ale 
také životních zkušeností, dokážou pak lépe 
a s větší rozvahou řešit některé problémy. 
Zpravidla mají již odrostlé děti, zaplacené 
hypotéky, což se projevuje v platové i časové 
flexibilitě. A patří k nejloajálnější skupině 
zaměstnanců,“ vyjmenoval jejich přednosti 
Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-
-poradenské společnosti McRoy pro střední 
a východní Evropu.

Stručně řečeno: firmy zjišťují, že nabyté 
profesní zkušenosti pro ně mají cenu zlata. 
„Starší zaměstnanci mají určitý nadhled 
daný věkem, který je v kombinaci s celo-
životními zkušenostmi velmi přínosný. 
Také schopnost a vůli předávat zkušenosti 
mladším kolegům, na což se v posledních 
letech většinou zapomínalo. A do třetice je 
to určitá pestrost, kterou starší kolegové 
vnesou do kolektivů – různorodé kolektivy 
dokážou v dlouhodobém horizontu fungovat 
lépe a méně podléhají některým sociálním 
nešvarům,“ připojuje Zuzana Lincová, ředi-
telka personální společnosti Profesia.cz.

To vše v posledních letech posiluje 
postavení důchodců v pracovních týmech. 
„Naštěstí již nepřevládá trend, který byl 
patrný hlavně v devadesátých letech, kdy se 
kolektiv stavěl hlavně z mladých, nezkuše-
ných lidí. Dnes se více vracíme k optimální 
struktuře podle Oxfordské univerzity:  
20 procent juniorů, 60 procent lidí ve střed-

FOKUS

65+ už není handicap. 
Firmy ocení grif
Zatímco jeho vrstevníci 
chodí na vycházky kolem 
místního domova důchodců, 
Zdeněk Boháč z Kutné Hory každý den 
v šest ráno zapíná svůj obráběcí stroj

Jak zaměstnat seniora

S firmou mohou důchodci uzavřít smlouvu 
na hlavní pracovní poměr, dohodu 
o provedení práce (DPP) nebo dohodu 
o pracovní činnosti (DPČ). U práce na 
hlavní pracovní poměr je zaměstnavatel 
povinen za zaměstnance odvádět zdravotní 
i sociální pojištění a daně. V případě 
DPP pro ně platí obvyklé pravidlo, tedy 
možnost odpracovat 300 hodin ročně. 
Pokud si zaměstnanec nevydělá více 
než deset tisíc korun měsíčně, nemusí 
odvádět zdravotní ani sociální pojištění. 
Daň z příjmu v takovém případě pokryje 
sleva na poplatníka. Když je měsíční 
přivýdělek vyšší než deset tisíc korun, je 
nezbytné vedle daně z příjmu platit i zálohy 
na pojištění. Práce na DPČ umožňuje 
odpracovat až 20 hodin týdně. Nevýhodou 
je, že zaměstnanec musí již u výdělku 
nad 2500 korun odvést jak daň z příjmů, 
sníženou o slevu na poplatníka, tak 
zdravotní a sociální pojištění. I v případě, 
že si penzista vydělává jako podnikatel, má 
stále nárok na důchod. 
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ním věku a 20 procent seniorů,“ doplňuje 
Tomáš Surka. 

Mění se také pohled na věk, kdy se lidé 
počítají mezi seniory. „Je potřeba si uvědo-
mit, že se posouvá vnímání toho, kdy je člo-
věk ,starý‘ – posouvá se odchod do důchodu 
a dnešní absolventi často začínají naplno 
pracovat ve 26 až 27 letech. V 50 letech jsou 
pak teprve jemně za půlkou své profesní 
kariéry,“ upozorňuje Tomáš Surka. 

Rostoucí důraz firem na zkušenost je 
vidět i na platech. Zatímco průměrný plat 
absolventa ve věku 19 let je 17 065 korun, 
u pracovníků nad 65 let je to podle údajů 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) 29 023. 
Platí přitom, že především vzdělaní zaměst-
nanci svůj věk platově zúročují. Zatímco 
vysokoškolák nad 65 let bere v průměru  
42 679, čtyřiadvacetiletý čerstvý absolvent 
má průměrnou mzdu 23 990 korun. Naopak 
manuálně pracující lidé se základním vzdě-
láním si za celý život téměř nepolepší. Spíše 
naopak. Manuálně pracující se základním 
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Podíl důchodců roste
Od roku 2000 do roku 2015 stoupl v České 
republice podíl zaměstnaných na celkovém 
obyvatelstvu ve věku 60 až 64 let dvojnásob-
ně, z počátečních 17 procent na 34 procent. 
„Růst zaměstnanosti je také ovlivněn 
posouváním hranice odchodu do důchodu,“ 
upozorňuje mluvčí ČSÚ Petra Báčová. 

Ve věkové kategorii 65 a více let zůstává 
zaměstnaných menší procento, ale i tady  
je trend stoupající. V roce 2000 to bylo  
4,0 procenta zaměstnaných z celkového 
počtu obyvatel této věkové skupiny a v roce 
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starších lidí ve věku 55 až 64 let v Bulhar-
sku, a to o 32 procent, v Německu o 29 pro- 
cent, na Slovensku o 26 procent nebo  
v Nizozemsku o 24 procent. Naopak v někte-
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terstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.

Podle odborníků by přitom podmínky pro 
zaměstnávání důchodců mohly být v Česku 
lepší. „U dlouhodobě nezaměstnaných je 
výrazná skupina právě lidí 50+, vláda by 
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stromového sirupu (vyrobeného ve 
Švýcarsku z čistého kanadského 
javorového sirupu stupně C+ a několika 
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní 
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody 
a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje 
pročišťující proces našeho těla, uspokojuje 
pocit hladu a dodává tělu energii bez 
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá 
k obnovení biochemické a minerální 
rovnováhy v tkáních a buňkách a urychluje 
jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, že 
díky odplavení odpadních látek a navrácení 
přirozené rovnováhy se zvýšila jejich výdrž 

a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina 
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní 
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg, 
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta vody, 
ale především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po skončení 
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®  
pomůže organizmu najít svou přirozenou 
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl 
pro zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

LÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚFRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA,

Architektonicky výjimečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní 
péči nejen o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní 
a profesionální péče vám ze všedního dne udělají jedinečný zážitek.

CENTRUM PRO ZDRAVĚJŠÍ ZÁDA 
PYRAMIDA

MTT-MEDICÍNSKÁ TRÉNINKOVÁ TERAPIE
PROSTORNÉ KOMFORTNÍ POKOJE 

S WI-FI

Nově otevřené rehabilitační Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí pomocí špičkové technologie 
efektivní a rychlou pomoc při bolestech zad. MTT – medicínská tréninková terapie exkluzivně v ČR! 
Připravíme vám individuální tréninkový program přímo na míru. Rychle – efektivně – individuálně. 
Bezbolestná terapie vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný. Program je vhodný také 
jako prevence při sedavém zaměstnání nebo při zaměstnání s nutností častého cestování. Bolesti hlavy, 
bolesti zad – vrátíme vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a. s., Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně | e-mail: reserve@hotelpyramida.com | tel. +420 354 401 500 

www.hotel-pyramida.cz

HOTEL
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Více informací najdete na www.zdravyden.cz nebo na tel.: 730 143 541, 731 417 169.

Filmová hvězda a populární zpěvačka Beyoncé Knowles 
absolvovala Neera Detox kúru před svým fi lmem „The Dreamgirls“. 
„Žila jsem na vodě, kayenském koření a Neera sirupu 14 dní,“ 
řekla. Oznámila také, že zhubla cca 10kg během dvou týdnů, 
kdy se připravovala na svůj nový fi lm. 

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stromového sirupu (vyrobeného ve 
Švýcarsku z čistého kanadského 
javorového sirupu stupně C+ a několika 
druhů palmových sirupů z Jihovýchodní 
Asie), čerstvé citronové šťávy, vody 
a kayenského pepře. Tento nápoj stimuluje 
pročišťující proces našeho těla, uspokojuje 
pocit hladu a dodává tělu energii bez 
toho, aby zatěžoval trávicí trakt, přispívá 
k obnovení biochemické a minerální 
rovnováhy v tkáních a buňkách a urychluje 
jejich regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, že 
díky odplavení odpadních látek a navrácení 
přirozené rovnováhy se zvýšila jejich výdrž 

a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 
pozitivnějším dojmem.

Tuk se během detoxikace 
rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. Většina 
lidí, kteří absolvovali 7 – 10 denní 
kúru, uvádí snížení váhy o 5 až 10 kg, 
ostatní zhubli 3 – 5 kg. Protože příčinou 
snížení tělesné váhy není ztráta vody, 
ale především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá čast váhy 
(pokud vůbec nějaká) se po skončení 
diety vrátí. Detoxikační kúra NEERA®  
pomůže organizmu najít svou přirozenou 
rovnováhu a „připomene” mu jeho smysl 
pro zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění a vitalita, zlepšilo se trávení, spánek, 
krevní oběh, odolnost vůči chorobám, krevní oběh, odolnost vůči chorobám, 
mají čistší pleť a jasnější oči, pevnější vlasy 
a nehty a působí na své okolí šťastnějším, 

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRA

PŘÍRODNÍ DETOXIKAČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚRANEERA® 

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí bát, 
že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak mě 
honila mlsná všeho druhu, ale asi 
po pěti dnech začala změna. Začalo 
mě to bavit, protože jsem přestala 
bojovat. Měla jsem hodně energie 
a spala minimálně, protože se 
tělo nevysilovalo zpracováváním 
potravy. Bylo mi lehce a krásně 
a zažívala jsem euforii. Pak nastal 
okamžik, kdy mi bylo líto vrátit se 
zase k jídlu, protože jemněhmotný 
svět se při půstu otevírá daleko 
snáz a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Gabriela Filippi
Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

LÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA, FRANTIŠKOVY LÁZNĚFRANTIŠKOVY LÁZNĚLÁZEŇSKÝ HOTEL PYRAMIDA,

Architektonicky výjimečný 4* lázeňský hotel Pyramida I nabízí luxusní 
péči nejen o tělo. Okolní příroda, malebné prostředí Františkových Lázní 
a profesionální péče vám ze všedního dne udělají jedinečný zážitek.

CENTRUM PRO ZDRAVĚJŠÍ ZÁDA 
PYRAMIDA

MTT-MEDICÍNSKÁ TRÉNINKOVÁ TERAPIE
PROSTORNÉ KOMFORTNÍ POKOJE 

S WI-FI

Nově otevřené rehabilitační Centrum pro zdravější záda PYRAMIDA nabízí pomocí špičkové technologie 
efektivní a rychlou pomoc při bolestech zad. MTT – medicínská tréninková terapie exkluzivně v ČR! 
Připravíme vám individuální tréninkový program přímo na míru. Rychle – efektivně – individuálně. 
Bezbolestná terapie vás přesvědčí, že život bez bolestí zad je opravdu možný. Program je vhodný také 
jako prevence při sedavém zaměstnání nebo při zaměstnání s nutností častého cestování. Bolesti hlavy, 
bolesti zad – vrátíme vaše záda opět do pohody!

Lázeňský hotel Pyramida, a. s., Slatina 91, 351 01 Františkovy Lázně | e-mail: reserve@hotelpyramida.com | tel. +420 354 401 500 

www.hotel-pyramida.cz

HOTEL

34_44_PT_04.indd   43 4/13/2017   1:43:53 PM



P
o úvodních setkáních 
s přednášejícími lektory 
a spolužáky jsem byl přesvědčen, 
že investice do tohoto 

amerického, MBA studia se vyplatí. Celé 
nadstandardní studium bylo orientováno na 
řešení konkrétních problémů korporátních 
firem prostřednictvím aplikace teoretických 
poznatků a zkušeností z praxe nejen 
vyučujících, ale i spolužáků. Několikrát 
jsem měl možnost konfrontovat si 
svá dřívější rozhodnutí s tím, jak bych 
postupoval se znalostmi nabitými během 
tohoto studia. Další předností studia byly 
i společná neformální posezení (při obědě, 
večeři atp.) jak se spolužáky, tak i s lektory, 
při nichž se živě diskutovalo o problémech 
podnikání jak v EU, tak i v USA. Docházelo 
i na výměnu zkušeností a poznatků při 
řešení konkrétních problémů. Jak jsem 
již výše zmínil, prvotní impulz pro mé 
US -MBA studium byly pochyby. Ovšem 
možnost probrat své kroky s lektory 
s bohatou praxí a utvrzovat se o správnosti 
svých rozhodnutí při zpracovávání 
jednotlivých assignmentů přidá každému 
na sebevědomí. Jelikož jsem studium 
absolvoval v době takzvané hospodářské 

krize v České republice, zaměřil jsem se 
předně na zajištění finanční a i celkové 
firemní stability firmy. A na toto téma jsem 
zpracovával i řadu svých assignmentů. 
Dnes s odstupem několika let mohu říct, 
že většinu opatření uvedených v těchto 
pracích jsem plně aplikoval v praxi. A to 
je dle mého názoru hlavní přínos výše 
uvedeného US -MBA studia. Všechny 
moduly studia, MBA byly zaměřeny na 
strategická rozhodnutí ve společnosti. 
Což, jak se později ukázalo, bylo pro mne 
důležité z pohledu dalšího rozvoje naší 
společnosti. V té době jsem zpracovával 
strategický projekt na rozšíření společnosti 

o divizi – zásobování teplem. A teoretické 
poznatky získané v modulech Strategy 
Change & Risk Management, Strategic 
Project Management a Managing and 
Conducting Business Research mi 
pomohly při zpracování tohoto projektu 
s maximální eliminací možných rizik. 
K nezapomenutelným zážitkům spojeným 
se studiem, MBA patří náš krátkodobý 
pobyt na univerzitě v Chicagu, v rámci 
něhož jsme absolvovali i návštěvu 
dvou špičkových nadnárodních firem 
s majetkovou účastí investorů z USA. 
Navíc jsme měli možnost poznat 
i nezapomenutelné Michiganské jezero, 
kanály, které protékají a odvodňují 
třetinu Chicaga, a další jeho významné 
památky. Na závěr bych rád doporučil 
všem, kteří jsou v manažerských pozicích 
a zvažují své další vzdělávání, aby zvolili 
US -MBA studium na podnikatelské 
fakultě VUT v Brně. Z vlastní zkušenosti 
vím, že investice do tohoto vzdělání je 
jednoznačně významným přínosem.

Ing. Jiří Charvát, Msc., MBA
ADAVAK, s. r. o.
jednatel společnosti

KOMERČNÍ PREZENTACE

STUDIUM US -MBA NA FP VUT V BRNĚ – ZISK PRO PRAXI
ASI KAŽDÝ MANAŽER SE DOSTANE DŘÍVE NEBO POZDĚJI DO SITUACE, KDY ZVAŽUJE, ZDA JSOU JEHO ZNALOSTI 
A VĚDOMOSTI DOSTAČUJÍCÍ PRO DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ, KTERÁ OVLIVNÍ DALŠÍ ROZVOJ FIRMY, ALE ZEJMÉNA 

I ŽIVOT ZAMĚSTNANCŮ. A TEHDY JSEM NAŠEL INZERÁT NA US -MBA STUDIUM NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ PŘI VUT 
V BRNĚ, KTERÉ BYLO ORGANIZOVÁNO SPOLEČNĚ S UNIVERSITY OF ST. CHICAGO.
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A.  Přípravu na výměnu zásadního technolo-
gického zařízení. Zavedení nového tvaru 
porcelánu EYE. Stabilizaci společnosti na 
evropském trhu.

B.  Inovacemi, kvalitou, výhodnými dodacími 
lhůtami.

C.  Vladimíra Mráze, dlouholetého generálního 
ředitele společnosti Kooperativa. Je to vi-
zionář s uměním jednat a hledat výhodná 
řešení a s mimořádně lidským přístupem 
ke spolupracovníkům. Martina Diviše, stá-
vajícího generálního ředitele Kooparativy. 
Je dobrým žákem a pokračovatelem práce 
svého předchůdce. Ambiciózní, inteligent-
ní, komunikativní, s hlubokou znalostí 
prostředí pojišťovnictví. 

A.  Za svůj největší manažerský úspěch 
v roce 2016 považuji dosažení velmi dob-
rých hospodářských výsledků družstva. 
Zisk je na jedné z nejvyšších hodnot za 
dobu trvání družstva.

B.  Prosazováním důsledné péče o přípra-
vu vývoje a výroby s cílem sledovat 
a uplatňovat nejnovější poznatky v našich 
oborech. Jsme firma střední velikosti, ale 
vždy jsme účelově dbali na to, abychom 
měli vlastní technický útvar a svoje výrob-
ky na konkurenceschopné úrovni.

C.  Tomáše Baťu, kterého považuji i za svůj 
profesní vzor. Ze současných manažerů si 
velmi vážím Jana Mühlfeita, a to zejména 
z toho důvodu, že se mu podařilo prosadit 
se do vysoké manažerské funkce na mezi-
národní úrovni.

A.  Vedení českého konsorcia v mezinárodní 
soutěži na dodávky moderního ochran-
ného obleku pro hasiče do několika 
evropských zemí. Zvítězilo v komerčním 
tendru Smart at Fire a získalo techno-
logický náskok před konkurencí. Vzniklo 
zcela unikátní řešení ochranného oděvu 
pro hasiče. 

B.  Zaměřujeme se na vývoj technologií, 
materiálů a výrobních postupů tak, aby-
chom mohli svým zákazníkům při výrobě 
nabídnout vždy to nejlepší řešení. Cílíme 
na zákazníky z průmyslově vyspělých 
zemí, kteří jsou ochotni do těchto nových 
technologií investovat. 

C.  Za svůj vzor z byznysu považuji zakladatele 
Applu Steva Jobse. Z malé garážové firmy 
vytvořil kapitálově nejvýznamnější korpo-
raci vůbec a ovlivnil společnost na celém 
světě vyvinutými technologiemi. U nás je to 
Dalibor Dědek, spolumajitel Jablotronu.

A.  Uzavření spolupráce s obchodním řetěz-
cem Lidl v ČR, SR, Maďarsku a Slovinsku. 
Vedla ke zvýšení obratu o 12 procent. 
A obhájení mezinárodní certifikace plnění 
nejpřísnějších norem bezpečnosti potravin 
BRC a IFS na nejvyšší úrovni v ČR.

B.  Hlavní důraz klademe na maximální 
kvalitu a chuť našich výrobků ve spojení 
s líbivým a příjemným designem obalo-
vého materiálu a neustálými aktivitami 
k marketingové podpoře značky a produk-
tových řad nejen v ČR, ale i v zahraničí.

C.  Mým manažerským vzorem je Henry Ford. 
V mládí jsem četl jeho příběh, kdy chudý 
člověk z malé vesnice přišel do Detroitu 
a z ničeho vybudoval jednu z největších 
automobilek na světě. Můj příběh je 
podobný. Jako výraznou osobnost vnímám 
majitelku společnosti SIKO koupelny 
Jaroslavu Valovou, která firmu vybudovala 
a dovedla k dnešnímu úspěchu.

A.  Udržení trendu investičních aktivit, kdy 
podíl investic přesahuje deset procent 
z celkových tržeb.

B.  Investicemi jak do nových technologií, tak 
do rekonstrukce budov s cílem dosažení 
energetických úspor a zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců. Investicemi do 
vzdělávání zaměstnanců.

C.  Jako jednu z největších manažerských 
osobností českého byznysu vnímám 
Zbyňka Frolíka.

Vlastimil 
Argman 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A ČLEN PŘEDSTAVENSTVA 
THUN 1794

Ing. Emil 
Beber 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
KOVOBEL 

Ing. Milan 
Baxa

JEDNATEL 
APPLYCON

Gevorg 
Avetisjan 

MAJITEL A JEDNATEL 
MARLENKA 
INTERNATIONAL

Ing. Martin 
Beran 

EKONOMICKÝ ŘEDITEL 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
DŘEVOTVAR DRUŽSTVO 
JABLONNÁ NAD ORLICÍ

A.  Co považujete za svůj 
největší manažerský 
úspěch v roce 2016?

B.  Jakým způsobem 
se snažíte zvýšit 
konkurenceschopnost 
vaší společnosti/
organizace?

C.  Kdo je vaším 
manažerským vzorem 
a proč? Koho vnímáte 
jako nejvýznamnější 
osobnost současného 
českého byznysu?

MANA ŽER 
ROKU 2016
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A.  Měl bych za něj asi považovat absolutní 
návštěvnický rekord. Ve skutečnosti však 
váhám, zda na první místo nedat naro-
zení dvou slůňat. To je rovněž výsledek 
mnohaleté práce a současně i jasný předěl 
v historii naší zahrady. 

B.  Odborností, invencí a pracovním nasaze-
ním. Bez nich – ať je vztáhneme k našim 
zoologům či k jiným profesím – by Zoo 
Praha zcela jistě nebyla tak úspěšná. 
A také do budoucna v nich vidím největší 
konkurenční výhody naší zoologické 
zahrady.

C.  Mám celou řadu vzorů. A vlastně mezi 
nimi není žádný „čistokrevný“ manažer. 
Pokud jde o osobnosti českého byznysu, 
těžko vybrat jen jednu...

A.  Dokončení reorganizace úřadu se za-
měřením na co nejdůslednější oddělení 
státní správy od samosprávy a centrali-
zaci správy městského majetku. Také mě 
těší, že se mi podařilo zavést pravidelnou 
komunikaci s občany. 

B.  Mým cílem při vedení města je jak jeho 
dynamický, nicméně udržitelný rozvoj, 
tak i zkvalitňování služeb pro občany. 
Velmi důrazně prosazuji také zavádění 
informačních technologií na úřadě a elek-
tronizaci všech dokumentů. Řídím tým 
spolupracovníků, kteří implementují prvky 
projektu Smart City. 

C.  Mým ideálem je člověk čestný a přímý, 
cílevědomý, názorově pevný a rozhodný, 
zároveň lidský, přátelský a přirozeně 
autoritativní.

A.  Ukončení vývoje nových produktových řad 
a jejich úspěšné uvedení na trh (operační 
pláště, oděvy a roušky do čistých prostor, 
používané jako zdravotnické prostředky 
pro pacienty, nemocniční personál a za-
řízení určené pro opakované použití dle 
EN 13795+A1 a funkční oděvy s vysokou 
viditelností pro zdravotnické záchranáře 
dle EN ISO 20471).

B.  Sledováním vývoje trhu v naší oblasti, 
působením a zejména vývojem vlastních 
produktů.

C.  Tomáš Baťa byl úspěšný vizionář, a to 
v době ekonomického růstu i v době 
ekonomické krize. Andrej Babiš.

A.  Systém Resolar zaměřený na likvidaci 
fotovoltaických panelů se stal největším 
kolektivním systémem v České republice 
s 30procentním podílem na trhu a s klien-
ty s registrovaným instalovaným výkonem 
625 MW.

B.  V našem oboru to je především o trans-
parentnosti, otevřenosti a férovosti ke 
klientům, a jak je vidět, tak se to vyplácí.

C.  Mým vzorem je vizionář nejen v mém 
oboru, a to Elon Musk, který zalo-
žil kosmickou společnost SpaceX, 
spoluzaložil automobilku Tesla Inc.
 a vede společnost SolarCity, která se 
v USA zabývá instalací solárních panelů 
pro domy. Nejvýznamnější nadějí součas-
ného českého byznysu by mohl být Jan 
Procházka, vynálezce technologie HE3DA 
na uskladnění technologií, spolu s investo-
rem Radomírem Prusem.

A.  Podařilo se nám uzavřít klíčovou smlouvu 
s naším největším zákazníkem. Došlo 
k obnovení vzájemné důvěry mezi oběma 
společnostmi. Dle mého názoru jsme tak 
přispěli k celkové stabilizaci petrochemic-
kého průmyslu. 

B.  Pro společnost našeho typu je hlavní pří-
ležitostí ke zvyšování efektivity především 
hledání úspor v nákladech. Kromě toho se 
snažíme vytvářet nové podnikatelské pří-
ležitosti jak ve spolupráci s potenciálními 
zákazníky, tak hledáním dalších možných 
oblastí synergie s těmi stávajícími. 

C.  Nemám jednoznačný vzor. Vždy jsem se 
od manažerů, s nimiž jsem se během své 
kariéry setkal, snažil převzít poznatky, 
metody a způsoby rozhodování, které 
jsem vnímal jako správné a jejichž úspěch 
potvrzoval sám život. Velkým dojmem na 
mne však působí Tomáš Březina, majitel 
společnosti BEST. 

A.  Uspěli jsme po šesti letech v pro-
jektu Program rozvoje venkova.
 Problém vidím v nedostatečném množství 
finančních prostředků, které jsou Minister-
stvem zemědělství ČR vkládány.

B.  Snažíme se poctivě pracovat, aby nám to 
pole a zvířata vrátila. Je nám to však málo 
platné, protože čím lépe hospodaříme, tím 
nižší cenu dostaneme.

C.  Nemám vzor, po roce 1989 podnikatelé 
vznikali mnohdy za „zvláštních“ pod-
mínek. Se zájmem sleduju na Streamu 
krátké filmy o ryze českých úspěšných 
podnikatelích VYROBENO V ČESKU jako 
inspiraci a potvrzení toho, že se všechno 
nezničilo, protože tito lidé většinou 
nevzešli z restitucí, ale ze svých nápadů 
a vlastních schopností.

Mgr. Miroslav 
Bobek 

ŘEDITEL 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY

Ing. Stanislav 
Bláha 

STAROSTA 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Ing. Petr 
Bukovski

JEDNATEL 
CLINITEX

Ing. Radek 
Brychta 

PŘEDSEDA 
DOZORČÍ RADY
RESOLAR

Ing. Stanislav 
Bruna 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
MERO ČR

Ing. Marie 
Červenková 

ŘEDITELKA 
ZEMĚDĚLSKÁ 
SPOLEČNOST NALŽOVICE

›
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A.  Za největší úspěch nejen osobní, ale celé-
ho týmu pokládám v roce 2016 zdárnou 
realizaci náročných zakázek pro rakouskou 
armádu.

B.  V naší společnosti klademe především 
důraz na kvalitu, a to ve všech souvislos-
tech od předvýrobních fází až po samotný 
produkt, což naši zákazníci oceňují.

C.  Z významných manažerů z posledních let 
si velmi vážím Jiřího Hlavatého, a to nejen 
za jeho podnikatelské aktivity a úspěchy, 
ale i za občanskou a senátorskou anga-
žovanost.

A.  Podařilo se mi rychle znovu nastavit kurz 
a plnit naše hlavní poslání tak, že jsme 
nejen na všech úrovních zvládali vyšší 
pracovní zatížení, ale hlavně jsme se na-
učili růst a reagovat na požadavky pro nás 
nových velkých korporátních klientů.

B.  Sami sebe se důsledně jako firma ptáme, 
co přinášíme našim zákazníkům navíc 
oproti naší konkurenci. Nikdy to nesmí 
být pouze nižší cena, bez další přidané 
hodnoty. Důsledně průběžně analyzujeme, 
jestli jakákoli z našich činností zvyšuje 
hodnotu firmy. Eliminujeme nepotřebné 
a byrokratické procesy a zefektivňujeme 
ty, které souvisejí s naší hlavní činností.

C.  Snaha najít nejvýznamnější osobnost 
současného českého byznysu je obdobná 
snaha jako najít nejlepšího člověka v Pě-
ticích. Nemám žádný univerzální a jeden 
vzor. Obecně mne inspirují slušní lidé.

A.  Došlo k největším havarijním odstávkám 
rafinérské výroby za posledních 15 let. 
Za svůj největší úspěch považuji splnění 
strategické úlohy společnosti ČEPRO, 
a. s., tedy zásobení trhu s pohonnými 
hmotami, nedošlo k výpadku zásobování 
ani k nárůstu cen, a zároveň splnění, resp. 
přeplnění hospodářského výsledku.

B.  Kroků k dosažení vyšší konkurenceschop-
nosti společnosti je celá řada a zastře-
šuje je jednotný projekt ČEPRO 2020. 
Zahrnuje spolupráci s vysokými školami 
a univerzitami, založení pracovní skupiny 
pro automatizaci a digitalizaci procesů 
a centralizaci řízení rizik.

C.  Mým manažerským vzorem jsou osobnosti 
odvětví zpracování ropy, které jsem mohl 
sledovat či které mne vedly, především 
Miroslav Grégr, Pavel Švarc, Ivan Ottis.

A.  Stabilizaci organizace po turbulentních 
změnách a nastartování nové vize i stra-
tegie organizace.

B.  Učením od úspěšných v oboru, sdílením 
dobré praxe, svými rozhodnutími a moti-
vací zaměstnanců.

C.  Nejsem typ manažera, který by si 
cíleně hledal vzory. Nicméně z pohledu 
uplatňování manažerských dovedností 
je mi blízká filozofie Jacka Welche. Jeho 
příběh je mi navíc sympatický tím, že byl 
velkou část svého profesního života „věrný 
jedné organizaci“, ve které se postupně 
vypracoval z technika (řadového zaměst-
nance) na generálního ředitele a dlouho ji 
úspěšně řídil.

A.  Úspěšné vedení relativně malého týmu 
v oboru vysoce modulárních „niche“ 
produktů pro datacentra, které nejen 
distribuujeme, ale také vyrábíme. Podařilo 
se mi přesvědčit tým o nutnosti zásadně 
změnit dosud používanou strategii. Naši-
mi zákazníky se staly tři prestižní firmy 
z ČR a jedna švýcarská s velkým renomé. 
Ještě větší radost mi však dělá to, že 
se z členů našeho týmu stávají srdcaři, 
s kterými je možné i nemožné.

B.  Rozhodně kombinací dobrého produktu 
či řešení, skvělého personálu a efektivní 
obchodní strategie. Vše s „out of the box“ 
přístupem.    

C.  První nadřízený a později obchodní 
partner Dirk Van Brussel. Byl obrovskou 
inspirací, překypoval kreativitou. Nikdy 
se nespokojil slovem „nejde“. Vždy nalezl 
způsob, jak danou věc řešit.

A.  Za svůj zásadní úspěch považuji stabilizaci 
našeho řídícího týmu, díky němuž došlo ke 
zlepšení týmové práce uvnitř společnosti 
a také bylo možné realizovat náročné pro-
jekty, například stěžejní projekt upgradu 
řídicího systému společnosti. 

B.  Jedná se o neustálé vzdělávání zaměst-
nanců, zvyšování efektivity či snižování 
nákladů. Co považuji za nejdůležitější, je 
včasnost dodávek zákazníkovi, proto se 
této oblasti věnujeme s maximální péčí. 
Také modernizaci výrobního parku a tech-
nologických postupů.

C.  Mým manažerským vzorem je můj otec, 
který se v řídících a manažerských 
pozicích ve stejné firmě pohybuje přes 
45 let. Líbí se mi jeho způsob vedení 
lidí, kdy nenásilnou formou, působením 
charisma, odborných znalostí a logiky 
věci dokáže snadno prosadit svoje názory 
a strhnout ostatní.

Ing. Zdenka 
Děcká 

PŘEDSEDKYNĚ 
PŘEDSTAVENSTVA
VÝROBNÍ DRUŽSTVO 
VKUS FRÝDEK-MÍSTEK

Ing. Martin 
Čudka 

JEDNATEL
WIESNER-HAGER 
BOHEMIA 

Mgr. Jan 
Duspěva 

GENERÁLNÍ 
ŘEDITEL, PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
ČEPRO

JUDr. Martina 
Děvěrová, MPA

ŘEDITELKA MAGISTRÁTU 
HL. M. PRAHY
MAGISTRÁT HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY 

Mgr. Catherine 
Deswarte 

ŘEDITELKA 
BEL STEWART

Ing. Renata 
Francová 

PŘEDSEDKYNĚ 
PŘEDSTAVENSTVA, 
ŘEDITELKA 
TESLA MLADÁ VOŽICE

MANA ŽER 
ROKU 2016
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A.  Stabilizace nové společnosti v prvním, slo-
žitém roce po fúzi, která našim zaměst-
nancům přinesla řadu novinek, například 
v procesech řízení. Jedním z pozitivních 
ukazatelů jsou hospodářské výsledky, 
kterými se můžeme pyšnit.

B.  Dlouhodobě se snažíme rozvíjet své 
odborné týmy, z našeho pohledu velmi 
silné a stabilní, které jsou základními 
nositeli výkonu, a tedy i dobrého jména 
společnosti. Vytváříme takové podmínky, 
aby práce u nás zaměstnance naplňovala 
a bylo zde příjemné prostředí.

C.  To je těžká otázka, je obtížné vybrat jednu 
osobnost a označit ji jako vzor. Nicméně 
si vážím Leoše Hegera. Dokázal dlouho 
a úspěšně řídit FN Hradec Králové. Nemoc-
nice za jeho vedení byla na vzestupu per-
sonálně, investičně. Mou snahou je hodně 
naslouchat, vstřebávat zkušenosti ostatních.

A.  Upevnění pozice výrobce vinutých pružin 
na trhu včetně ekonomického růstu, 
udržení stability zaměstnanců a vytvoření 
prostoru pro jejich další profesní rozvoj.

B.  Úzká spolupráce na uskutečňování ob-
chodní strategie evropské centrály skupiny 
KYB na rozšíření portfolia nejen v rámci 
výroby vinutých pružin, ale i v hledání 
možné výroby nových přidružených 
produktů. 

C.  Nerad bych, aby to vyznělo divně, ale 
pravdou je, že jsem se vždy řídil dle svého 
instinktu, pragmaticky a s vědomím, že 
mám alespoň další dva až tři rezervní plá-
ny. Jednou z nejvýznamnějších osobností 
je Vlastislav Bříza a jeho společnost 
KOH-I-NOOR HARDTMUTH nejen proto, 
co vše dokázal, ale že na cestě k úspěchu 
neztratil dobré lidské vlastnosti a cha-
rakter.

A.  IKEM jich zaznamenal několik. Za největší 
bych považoval první transplantaci dělohy 
v ČR, byla úspěšná a první ve světově 
unikátní klinické studii, kterou tím naši 
lékaři zahájili. Považuji tento výkon za 
svůj manažerský úspěch, neboť se mi ho 
podařilo prosadit a ukotvit jako smyslupl-
ný, ucelený program s dalšími úspěšnými 
operacemi, čekací listinou a zájmem 
tuzemské i světové veřejnosti.

B.  Udržujeme výjimečnost IKEM jako su-
perspecializovaného pracoviště, které se 
orientuje na nejobtížněji léčitelné pacienty 
a trvalý rozvoj či zavádění nových metod 
léčby, čerpajících z činnosti a výsledků 
vlastního vědecko-výzkumného centra.

C.  Je to Jan Antonín Baťa pro jeho metody 
řízení a identifikace s firmou a zaměst-
nanci. A ze současných tváří vnímám jako 
velmi významnou osobnost Jiřího Bočka.

A.  Realizaci restrukturalizace společnosti 
s cílem logistické a procesní optimalizace 
včetně inovace ERP systému a přenastave-
ní v oblasti lidských zdrojů.

B.  Permanentním monitorováním konkurenč-
ního prostředí, aktuálních trendů a poža-
davků trhu, také vývojem a konstrukcemi 
nových a inovativních produktů, neustá-
lým zlepšováním s cílem hledání úzkých 
míst ve firmě a následným zefektivněním 
daných procesů, periodickou a inovativní 
péčí o naše zákazníky a trh, stejně jako 
důrazem na rozvoj našich zaměstnanců.

C.  Typickým manažerským vzorem je vizio-
nář Tomáš Baťa, který vybudoval nevšední 
podnik své doby, byl to technický, duševní 
i kulturní fenomén. Jako osobnost sou-
časného českého byznysu vidím Dalibora 
Dědka, který potvrzuje pověst novodobého 
Tomáše Bati.

A.  Jsem velice hrdý na to, jakou revitaliza-
cí jsme prošli na konci roku 2015, a to 
zejména u značky ŠKODA. Proces dál 
pokračoval, zkolaudovali jsme novou 
prodejnu pro značky RENAULT a DACIA. Po 
začátku zavedení značky RENAULT a DACIA 
ve Znojmě jsme prodali 148 nových vozů. 
Loni jsme zvýšili obrat o víc než 50 pro-
cent na 189 milionů korun. 

B.  Naše motto zní „S námi dojedete dál“ 
a toho my se zkrátka držíme. V oblasti 
služeb stále zvyšujeme kvalitu a nadále 
rozšiřujeme jejich paletu. Pro zvýšení kon-
kurenceschopnosti připravujeme program 
prodeje ojetých vozů ŠKODA PLUS. 

C.  Dlouhá léta se pohybuji ve spojení se 
značkou ŠKODA, a tak musím uvést ředitele 
společnosti ŠKODA AUTO Luboše Vlčka. 
Vzorem je z několika důvodů: od pracovitos-
ti přes zapálení až po empatii a porozumění 
vůči zákazníkům i zaměstnancům.

A.  Pro každého manažera je to dobrý hospo-
dářský výsledek. Dokázali jsme si udržet 
zaměstnance, zvláště pak ty klíčové. Mož-
ná o tom svědčí i udělení Ceny hejtmana 
Jihočeského kraje 2016.

B.  Musíme reagovat pružně na změny trhu 
i legislativy, investovat do obnovy rybníků, 
rozvíjet zpracování ryb, vylepšovat postu-
py v chovu ryb za spolupráce s Jihočeskou 
univerzitou a Výzkumným ústavem rybář-
ským, řešit s nimi výživu ryb, šlechtění 
a kvalitu rybího masa, ale i kvalitu vody 
v rybnících. 

C.  Poznal jsem hodně skvělých manažerů. 
Jako patriot si těch, co založili a vybu-
dovali firmy bez zahraničního kapitálu, 
investičních pobídek vlastní šikovností 
a pracovitostí, velice vážím. Řadu z nich 
znám osobně, jako například loňského 
vítěze soutěže Miroslav Dvořáka nebo 
Vlastislava Břízu.

MUDr. Tomáš 
Gottvald 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
NEMOCNICE 
PARDUBICKÉHO KRAJE

Robert 
Frank 

PREZIDENT A JEDNATEL
KYB CHITA 
MANUFACTURING 
EUROPE

MUDr. Aleš 
Herman, Ph.D.

ŘEDITEL 
INSTITUT KLINICKÉ 
A EXPERIMENTÁLNÍ 
MEDICINY

Ing. Martin 
Havlín 

JEDNATEL, ŘEDITEL
HACO

Antonín 
Havlík 

ŘEDITEL 
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO

Ing. Jan 
Hůda, Ph.D.

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ 
HOLDING

›
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A.  Získání nových trhů i nahrazení citelného 
poklesu počtu rusky mluvících klientů 
novými hosty. Roky 2014 a 2015 byly nej-
úspěšnější v historii firmy a je nesmírné 
těžké pokračovat v rostoucích číslech.

B.  Nechceme, aby hosté byli u nás jen spo-
kojeni, chceme, aby byli nadšeni. Erudice 
našich lékařů vychází ze znalosti účinků 
léčivých přírodních zdrojů v Marián-
ských Lázních, které umíme využívat pro 
efektivitu léčení a zkvalitnění života našich 
hostů. Pracujeme na projektu obnovy 
léčby některých onemocnění, která u nás 
měla dříve tradici.

C.  Petr Kellner a Daniel Křetínský za odvahu, 
smělé plány i výsledky. Největší osobností 
je pro mne sir Bernard Schreier, majitel 
naší hotelové skupiny a dalších impérií 
v Evropě. Byl vizionářem, příkladný ve své 
neskutečné pracovitosti až do svých 95 let.

A.  V případě veřejné správy jde spíše 
o celkový obraz vnímání úřadu jako důvě-
ryhodného partnera.

B.  Přímo o „konkurenceschopnost“ u nás 
nejde, ale přesto se snažíme o poskytová-
ní úplného servisu občanům s maximální 
vstřícností.

C.  Za vzor považuji každou úspěšně fungující 
organizaci, vždy je co zlepšovat.

A.  Expanze skupiny prostřednictvím desítek 
organických i tří akvizičních projektů 
(Egmont ČR, s. r. o., Palmknihy, s. r. o.,
Nakladatelství KNIHA ZLIN, s. r. o.), 
dosažení rekordního meziročního růstu 
obratu i hospodářského výsledku, zahájení 
nového přístupu k péči o zaměstnance, 
redefinice firemního poslání a hodnot.

B.  Skupina zvyšuje konkurenceschopnost pro-
střednictvím tří pilířů: organickým rozvo-
jem a vnitřní optimalizací, novými projekty 
a akvizicemi. V rámci nich průběžně běží 
jednotky až desítky projektů, které ve finále 
utvářejí mozaiku přinášející každoroční 
intenzivní růst a expanzi skupiny.

C.  Za největší osobnost současného čes-
kého byznysu považuji Jiřího Hlavenku, 
zakladatele společnosti Computer Press 
a v současné době spolumajitele jednoho 
z nejúspěšnějších českých startupů 
Kiwi.com.

A.  Získání dotace a zahájení konečné fáze 
rekonstrukce velkokapacitního kravína 
v obci Starý Klíčov. Realizace finančně 
i organizačně náročného projektu zajistí 
zlepšení podmínek chovu dojnic.

B.  Inovačním procesem, který probíhá 
systematicky s důrazem na dokonalé 
uvážení a ověření v praxi nebo výzkumu. 
Nutná je spolupráce s vědecko-výzkumnou 
základnou a předními podniky.

C.  Tomáš Baťa, tvůrce světového obuvnic-
kého impéria. Vytvořil dokonalý přístup 
k podnikání – rozsáhlý komplex výroby, 
obchodu, dopravy, služeb a financí. 
Zavedl progresivní metody řízení, systém 
motivace a celoživotního vzdělávání 
pracovníků. Vytvářel pro své zaměstnance 
vhodné sociální podmínky. František Čuba, 
legenda agrobyznysu, prosadil baťovské 
principy a vybudoval vzorový zemědělsko-
-potravinářský komplex.

A.  Úspěchů jsme měli vloni s mým týmem 
více, ale za všechno mluví čísla. Rok 2016 
byl měřeno ekonomickými ukazateli pro 
Kostelecké uzeniny nejúspěšnějším v no-
vodobé historii. Za velký úspěch loňského 
roku považuji výrazné zvýšení prodeje 
našeho značkového salámu Křemešník 
a navýšení prodeje našeho čerstvého 
vepřového masa s garancí CZ původu. 

B.  Výrazně investujeme do moderních výrob-
ních technologií a snažíme se maximálně 
podporovat naše značkové výrobky. 
Za klíčový moment považuji budování 
a podporu hrdosti vlastních zaměstnanců 
na naše výrobky a vytvoření kreativního 
a tvůrčího prostředí. Zásadní pro budoucí 
růst firmy je maximálně využít potenciál 
většiny kolegů ve firmě.

C.  Z naší historie je pro mě největší osobnos-
tí Tomáš Baťa a v současnosti mě inspirují 
například firmy Avast a Linet.

A.  Vyvedení firmy z krize a znovunastar-
tování růstu. Komplexní projekt spojený 
s nástupem nové generace spa přinesl 
obchodní úspěch i nejprestižnější světovou 
cenu za design Red Dot. Podařilo se uvá-
dět novinky na zahraniční trhy a meziroč-
ně zvýšit export o pětinu. 

B.  Odlišením se. Zejména investicemi do 
vlastního vývoje, designu, nových tech-
nologií a rozvoje zaměstnanců. Dokáže-
me flexibilně reagovat na potřeby trhu 
a požadavky klientů, zajistit kvalitní služby 
a individuální řešení, díky výrobnímu 
zázemí a více než dvacetiletým zkušenos-
tem nabízíme nadstandardní odbornost 
a profesionalitu. 

C.  Manažerský vzor nemám. Máme řadu 
osobností, šikovných a poctivých byz-
nysmenů, kteří práci dělají s nadšením, 
jasnou vizí a společenskou zodpovědností.

Ing. Patricie 
Irlveková 

MARKETINGOVÁ 
A OBCHODNÍ ŘEDITELKA, 
ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA
LÉČEBNÉ LÁZNĚ 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Ing. František 
Chmelík

TAJEMNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD 
CHRUDIM

Ing. Václav 
Kadlec 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
ALBATROS MEDIA

Ing. Josef 
Jírovec 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ 
DRUŽSTVO MRÁKOV

Ing. Michal 
Jedlička 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
KOSTELECKÉ UZENINY

Ing. Kateřina 
Kadlecová 

ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI 
USSPA

MANA ŽER 
ROKU 2016
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A.  Městská část Praha 2 se již potřetí po 
sobě stala Městem pro byznys! Jde o srov-
návací výzkum, jehož cílem je vytvořit dis-
kusní platformu na téma podpory malého 
a středního podnikání ze strany místních 
samospráv. 

B.  Mou snahou je kromě zajištění chodu 
úřadu a servisu pro radní a zastupitele 
zabezpečit hlavně servis pro občany. 
Aby mohli služby využívat, rozšířili jsme 
návštěvní hodiny na maximální možnou 
mez, lze provést objednání návštěvy přes 
internet a je samozřejmostí, že občan 
může přijít na úřad pět dní v týdnu. 

C.  Ing. Zdeněk Duba – předseda představen-
stva firmy Veolia Energie ČR, a. s., a Jakub 
Strnad – Sportovní areály Hamr. Vážím 
si lidí schopných vést složitý kolos, stejně 
jako těch, kteří z jednoho tenisového 
kurtu vybudují několik prosperujících 
sportovních areálů.

A.  Dařilo se nám zvyšovat kvalitu i náročnost 
programu a rozšiřovat zdroje i objem 
financí. To dokazuje i fakt, že vlajková loď, 
festival Cirk-UFF, byl opakovaně hodnocen 
grantovou komisí Ministerstva kultury ČR 
nejvýše ze všech.

B.  Je to dlouhodobý proces kombinace 
programového schématu a komunikace, 
přičemž program je naším produktem 
a komunikace nejúčinnějším nástrojem 
marketingu. Faktory jako výše uvedený 
úspěch, doporučení festivalu časopisem 
The Economist jako jedné z 29 událostí na 
zemi v roce 2014 „to watch“. Návštěvnost 
UFF i jeho finanční stabilita potvrzují, že 
je tento přístup správný.

C.  Velmi mě ovlivnil kulturní manažer Michael
Kaiser, ředitel John F. Kennedy Center for 
the Performing Arts. Je schopen zachránit 
zdánlivě nezachranitelnou organizaci 
a zároveň vnímat široké souvislosti.

A.  Jedná se o zahájení přeměny zchátralé-
ho a nebezpečného továrního areálu ve 
středu obce Břasy na klidovou zónu pro 
občany. Podařilo se zlikvidovat všechny 
budovy, provést ekologický monitoring, 
odkoupit pozemky pro další přístupovou 
komunikaci do areálu a připravit výběrové 
řízení na realizaci vnitřní komunikace 
s inline dráhou a rekonstrukci dvou 
vodních ploch.

B.  Při realizaci projektů se snažíme se 
zaměstnanci úřadu využívat nejrůznějších 
dotačních titulů. V roce 2016 jsme byli 
úspěšní v 17 grantech.

C.  U dlouhodobě sloužících starostů je vidět 
jejich hezký vztah k regionu. Rád připo-
menu zakladatele společnosti McDonald’s
Raymonda Alberta Kroce, jehož rodiče 
v naší obci provozovali pohostinství. Jejich 
syn, již v pokročilém věku, dokázal vybu-
dovat celosvětově známou firmu.

A.  Díky perfektní organizaci pracovních 
procesů bylo možno zvýšit průměrnou 
mzdu řidičů o 13 procent. V naší firmě se 
vytvořil špičkový tým zaměstnanců s vy-
nikajícím zázemím dopravní a výpočetní 
techniky. Cílem je nejenom zefektivnění 
administrativních činností, automatizace 
procesů a úspora režijních nákladů, ale 
především online informace nejen pro 
vedoucí pracovníky. Výsledkem je tedy 
zpráva o chybě či nedostatku v reálném 
čase a hlavně možnost okamžité nápravy. 

B.  Kvalitou našich služeb. Investicemi do 
nejmodernější dopravní techniky, SW 
a HD a to vše na míru zákazníkům. Pokud 
má být firma konkurenceschopná, musí 
vydělané peníze vracet do společnosti, 
především do modernizace i motivace 
zaměstnanců. 

C.  Vážím si všech úspěšných manažerů. Být 
úspěšným není snadné.

A.  Prohloubení a inovace nového systému 
řízení v celé firmě.

B.  Kvalitou, spokojeností zákazníka, prohlu-
bováním systémů ISO.

C.  Tomáš Baťa a Andrej Babiš.

A.  Největším úspěchem je bezesporu 
„úlovek“ zatím největšího zákazníka, 
společnosti Energy 21. I díky tomu jsme 
se loni dostali v ČR nad hranici 100 MWp 
pod správou a stali jsme se podle nás 
největší českou servisní společností pro 
solární elektrárny. 

B.  Než jsem převzal vedení firmy Photon Ener-
gy Operations, měl jsem ve skupině Photon 
Energy Group na starost správu vlastního 
portfolia elektráren. Jsem rád, že se mi 
podařilo vzít s sebou nový pohled, protože 
jsem předtím byl v pozici, která je identická 
s tou, jakou mají naši zákazníci.

C.  Vzorem je Tomáš Matějček ze společnosti 
Megapixel. Nejvýznamnějšími osobnostmi 
našeho současného byznysu jsou tisíce 
podnikatelů, kteří zakládají startupy, nikdo 
o nich možná ani neví, ale ekonomiku 
vedou kupředu možná víc než manažeři 
největších a nejslavnějších firem.

Ing. Michal 
Kopecký, MPA

TAJEMNÍK
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

MgA. Libor 
Kasík 

ŘEDITEL 
SPOL. CENTRUM 
TRUTNOVSKA PRO 
KULTURU A VOLNÝ ČAS

Ing. Mgr. 
Miroslav Kroc 

STAROSTA
MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘASY

Zdeněk 
Kratochvíl 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ICOM TRANSPORT

Ing. Petr 
Kostohryz 

PŘEDSEDA DRUŽSTVA 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
OTAVA, 
VÝROBNÍ DRUŽSTVO 

Lukáš 
Kubásek 

ŘEDITEL 
PHOTON ENERGY 
OPERATIONS CZ
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A.  Dovedli jsme jednání s americkou firmou 
General Electric k podpisu investiční 
smlouvy o vzniku centra pro vývoj, tes-
tování a výrobu turbovrtulových motorů 
mezi ní a českou vládou v říjnu 2016. 
Tímto se ČR řadí po bok světové elity 
pouhých čtyř států, které vyvíjejí, vyrábějí 
a zároveň vyvážejí letecké motory. 

B.  Klíčovými slovy jsou marketing, spolu-
práce a partnerství. Jde o to, přesvědčit 
klienta, proč je pro něj Česko ideální 
investiční destinací, maximálně komu-
nikovat s ním i s ostatními zapojenými 
stranami, a pokud je něco, co pro něj 
nemůžeme udělat my, pak jej propojit 
s nejvhodnějším partnerem.

C.  Prvním je Radim Jančura tím, jak jde za 
svým cílem i přes překážky. A druhým Ivan 
Baťka tím, jak uvažuje dlouhodobě a stra-
tegicky o lidech a kultuře v podnikání.

A.  Docílení růstu společnosti, udržení zis-
kovosti, stabilizace personálu a zákaz-
nického portfolia, přestože rok 2016 byl 
pro celý sektor zemědělství velice složitý 
z důvodu rapidních poklesů nákupních cen 
jak v živočišné, tak rostlinné výrobě. 

B.  Naší krédem je neustále se odlišovat od 
konkurence, a to nejen z hlediska cenové 
politiky, ale především disponovat odbor-
ně způsobilým personálem, zkušeným 
a manažersky schopným managementem.  
Nedílnou součástí tohoto je zdokonalování 
vnitřních procesů.

C.  Vždy jsem si ze svého okolí vybíral 
úspěšné manažery a hledal jsem u nich 
nejsilnější přednosti a těmito jsem se 
snažil řídit ve své činnosti. U úspěšných 
manažerů jsem si především cenil jejich 
morálních vlastností a korektnosti, které 
promítali do svého podnikání.

A.  Moravská ústředna Brno dosáhla pozice 
největšího výrobce a distributora ply-
šových a textilních družstev, kterou si 
udržuje. Za celou dobu mého působení 
v MÚ Brno družstvo nevykázalo ztrátu. 
Přes nepříznivé podnikatelské prostředí 
pro MSP, kam se MÚ řadí, se snažíme 
a zaměstnáváme v kraji 180 až 
200 pracovníků.

B.  Neustálou inovací sortimentu, rozšiřo-
váním naší nabídky o výrobky, které 
úzce souvisejí s naším oborem činnosti. 
V neposlední řadě jde o změny přístupu 
na český trh.

C.  Mými manažerskými vzory jsou kolegyně 
a kolegové především z resortu výrobního 
družstevnictví, kteří dokázali úspěšně 
převést svá družstva všemi úskalími, 
která nás po roce 1990 provázela, a tato 
jejich družstva zůstávají na špici ve svých 
oborech podnikání.

A.  Naplnění našich vlastních cílů, které 
jsme si stanovili při zakládání firmy, to 
znamená dokončení první etapy naší 
vize: do pěti let být významnou a zdravou 
logistickou společností na našem trhu 
připravenou k dalšímu zdravému růstu.

B.  Disciplínou na straně nákladů a investice-
mi do lidí a nových moderních systémů.

C.  Nemám konkrétní vzor, mám respekt ke 
všem manažerům, podnikatelům, řídícím 
pracovníkům bez ohledu na velikost firmy, 
kteří jsou ochotni a schopni vzít na sebe 
odvahu a zodpovědnost a něco tvořit při 
dodržování základních pravidel slušnosti. 

A.  Potvrzení dlouhodobé spolupráce s našimi 
hlavními obchodními partnery a realizaci 
nových projektů směřujících ke zvýšení 
tržeb společnosti.

B.  Technickými opatřeními ve výrobě a do 
budoucna zvyšováním podílu automatiza-
ce, což by mělo vést k řešení nedostatku 
pracovníků a snížení podílu lidské práce.

C.  Manažerské vzory nemám.

A.  Největší radost mám z toho, že se mi 
dlouhodobě daří mít velmi stabilní a podle 
mého i velmi motivovaný tým, který se 
každý rok rozroste vždy o několik dalších 
skvělých lidí.

B.  Snažím se o to, abychom se na věci dívali 
z více stran. Abychom byli jiní než konku-
rence a aby naše přidaná hodnota nebyla 
jen v tom, že umíme dobře a kvalitně 
nakoupit a dodat, ale klientům i poradit 
a pomoci jim získat další objednávky.

C.  Určitě Petr Kellner a Daniel Křetínský. 
Z mých vrstevníků pozoruji jako význam-
né osobnosti Jakuba Havrlanta a Tomáše 
Čupra.

Mgr. Ing. 
Karel Kučera

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
AGENTURA PRO 
PODPORU PODNIKÁNÍ 
A INVESTIC 
CZECHINVEST

Ing. Zdeněk 
Kubiska 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ZZN PELHŘIMOV

Jana 
Malá 

PŘEDSEDKYNĚ 
PŘEDSTAVENSTVA 
MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA 
DUV BRNO 

Marek 
Macháček 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
CEE LOGISTIC

Ing. Josef 
Liška

GENERÁLNÍ ŘEDITEL, 
MÍSTOPŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
SYNTHESIA

Milan 
Málek 

OBCHODNÍ MANAŽER
VAN LEEUWEN PIPE 
AND TUBE

MANA ŽER 
ROKU 2016
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A.  Přípravu dvou nových investičních 
programů pro účely zvyšování kapacit ZŠ 
v regionech s vysokým demografickým 
nárůstem a přípravu změn financování 
regionálního školství.

B.  Výběrem schopných a iniciativních lidí, 
týmovou spoluprací, zvyšováním kvality 
výstupů. Přístupem ke klientům.

C.  Nemám jasné vzory, ve státní správě 
i soukromém sektoru je řada výborných 
manažerů. Při své práci se řídím přede-
vším svými znalostmi a zkušenostmi.

A.  Získání prestižní zakázky pro Pražskou 
vodohospodářskou společnost, a. s., na 
přestavbě Ústřední čistírny odpadních vod 
na Císařském ostrově.

B.  Sledováním směrů technického rozvoje 
a vývoje stavebních technologií a je-
jich uplatnění/zavádění v podmínkách 
společnosti.

C.  Nemám jeden konkrétní vzor. Jsou to 
všichni manažeři, kteří dokážou vyniknout 
jak v rámci ČR, tak i na mezinárodním 
poli. Někteří vyrábějí postele, jiní dlažbu 
na komunikace, další vracejí lidem zdraví.

A.  Týmu, který vedu, se podařilo připravit 
a na zastupitelstvu Libereckého kraje 
schválit koncept spolupráce nemocnic 
Libereckého kraje.  Na mezinárodní 
konferenci na téma Smart Cities jsem se 
spoluautory publikoval koncept multisys-
témového modelování procesů v dynamice 
života měst.

B.  Pro Krajskou nemocnici v Liberci jsem 
ve spolupráci s prof. Zdeňkem Kůsem, 
rektorem Technické univerzity v Liberci, 
vytvořil podklady pro žádost o získání 
statusu KNL jako výzkumné organizace. 
KNL je na cestě být špičkovým evropským 
pracovištěm v traumatologii, kardiologii, 
onkologii, neurochirurgii. 

C.  Mým vzorem byl Tomáš Baťa jr. a dodnes 
je Ota Jelínek, bývalý ministr ve třech 
kanadských vládách.

A.  Za svůj největší manažerský úspěch 
v roce 2016 považuji obrat přes 
100 milionů korun, podstatné snížení 
cizích zdrojů a tím oddlužení firmy, 
získání dotací EU na investice do strojů 
a technologií pro rok 2017.

B.  Přesnými, rychlými a kvalitními dodávka-
mi našich výrobků, uspokojením potřeb 
všech našich odběratelů. 

C.  Tomáš Baťa, protože v podstatě z ničeho 
vybudoval světoznámou firmu, která exis-
tuje dodnes. Dále je to Andrej Babiš.

A.  Kompletní změna organizace a řízení firmy 
s výrazným omlazením vedoucího ma-
nagementu v souvislosti se strategickým 
rozhodnutím o zaměření firmy do roku 2024.

B.  Spoluprací s ČZU, Mendelovou univerzitou, 
vědeckými ústavy a předními odborníky 
získávat nejnovější vědecké poznat-
ky, informace a postupy. Ty zkoušíme 
v provozu a následně zavádíme do praxe 
s důrazem na ekonomiku, produktivitu 
práce a dlouhodobou udržitelnost hos-
podaření. Současně jsme na rozhodující 
pozice v řízení dosadili mladé perspektivní 
pracovníky s novým moderním pohledem 
na zemědělskou problematiku.

C.  Z minulosti: Tomáš Baťa jako geniální 
podnikatel, originální myslitel a sociální 
reformátor. Ze současnosti: František 
Čuba za prosazení baťovských principů 
do zemědělství a vybudování vzorového 
zemědělsko-potravinářského komplexu.

A.  Kapitálový vstup do podniku Agria, a. s., 
Nížkovice o výměře dva tisíce hektarů. Po 
hospodářské konsolidaci a stoprocentním 
kapitálovém ovládnutí dojde k zefektivnění 
a zvýšení konkurenceschopnosti.

B.  Uplatňováním precizního zemědělství 
a zaváděním prvků a nových poznatků 
vědeckovýzkumné základny, spoluprací 
s Mendelovou univerzitou Brno, šlechtitel-
skými stanicemi, výzkumnými ústavy, do-
davateli zemědělské techniky. Zařazením 
mladých manažerů. 

C.  Tomáš Baťa pro svůj přístup k podnikání 
– výroba, hledání, jak podpořit zájem lidí 
o práci, princip hospodaření s korunou, 
obchod, vytváření sociálních podmínek pro 
zaměstnance, vzdělávání, zdravotnictví, 
ovlivňování komunální politiky, expanze 
do světa. Osobností v zemědělsko-potra-
vinářském průmyslu je Zdeněk Jandejsek, 
generální ředitel společnosti RABBIT.

RNDr. Zuzana 
Matušková 

NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA 
PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY
MINISTERSTVO 
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE 
A TĚLOVÝCHOVY

Ing. Leopold 
Malík 

JEDNATEL DCEŘINÉ 
SPOLEČNOSTI 
ENERGIE-STAVEBNÍ 
A BÁŇSKÁ 

Prof. Ing. Petr 
Moos CSC.  

PROFESOR DF ČVUT
KNL A FAKULTA DOPRAVNÍ 
ČVUT 

Ing. Vladimír 
Mogiš 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI, 
JEDNATEL 
EMP 

Ing. Jaroslav 
Mikoláš 

JEDNATEL A ŘEDITEL 
LUPOFYT

Dipl.-Ing. 
Vítězslav 
Navrátil 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
ROSTĚNICE

›
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A.  Firma navýšila prodej o více než deset 
procent, získali jsme nové projekty v auto-
mobilovém průmyslu u značek, jako jsou 
Daimler, VW a Jaguar Land Rover. Podařilo 
se nám obdržet nominaci do nových 
elektromobilů Jaguar Land Rover I-Pace 
s náběhem výroby od roku 2017. 

B.  Věřím, že by to mělo být dáno jasnou 
a srozumitelnou vizí a strategií. Zároveň 
musíme mít v sobě jistou míru nespokoje-
nosti a touhu po dokonalosti, musíme být 
obezřetní a prozíraví. 

C.  Vzorem je pro mě Tomáš Baťa. Byl obrov-
ským vizionářem a ve své době si stanovil 
ctižádostivé cíle – obouvat celý svět. A to 
se mu podařilo. Pokud bych měl jmenovat 
současného českého manažera, pak 
zmíním Bohdana Wojnara. Pracuje pro 
zahraničního majitele, vždy se ale snaží 
prosazovat to nejlepší pro české prostředí, 
podniky a konkurenceschopnost.

A.  Cením si řady věcí, ale nejvíce si vážím 
toho, že rozvíjíme naše působení na 
zahraničních trzích. Dokázali jsme 
připravit, získat a úspěšně zahájit velkou 
zakázku v Polsku, konkrétně stavbu silnice 
Gdaňsk/A1 – Elblag/S2. Také jsme vytvořili 
vítěznou nabídku v soutěži na opravu dál-
ničního mostu v Německu, budeme letos 
moci proniknout i na tento trh.

B.  Můj recept je jednoduchý – především 
dobře vybírat a vychovávat lidi. Dávat jim 
příležitost podle schopností, bez ohledu na 
věk. Nic lepšího než dobrou týmovou práci 
jsme zatím nevymysleli.

C.  Je mezi námi spousta šikovných mana-
žerů a podnikatelů. Já osobně si nejvíce 
vážím lidí, kteří začínali od nuly, dokázali 
z ničeho něco vybudovat, zkrátka takoví 
ti selfmademani. Ti mají můj respekt 
a obdiv.  

A.  Je to zdokonalení efektivity komunikace 
ve skupině. Také růst indexu spokojenos-
ti zákazníků, v evropské konkurenci si 
Moravia Steel a Třinecké železárny vedou 
velmi dobře. Jsem hrdá na odbornost 
a pracovitost kolegů.

B.  Špičkovou kvalitou oceli promítnutou 
do vysoké kvality produktů. Pečlivým 
výběrem dodavatelů, analýzou budoucích 
potřeb našich zákazníků. Strategií firmy je 
prodlužovat výrobkový řetězec, promyš-
lená a kontinuální modernizace našich 
výrobních zařízení, zavádění nových 
technologií a inovací všech procesů je tedy 
prioritou. 

C.  Čerpám energii z příběhů českých úspěš-
ných žen, vzorem mi však jsou skvělé 
ženy v našich společnostech, vynikající 
ve financích, obchodu, akviziční analytice 
a dalších oborech. Inspirací jsou pro mne 
také mladí podnikatelé českých startupů.

A.  Loni se nám podařilo zúročit naši práci 
tak, že jsme dosáhli nejlepších finančních 
výsledků za dobu existence firmy. A můj 
osobní úspěch – to bylo jmenování nového 
generálního ředitele a celého manažer-
ského týmu, který se především o tyto 
výsledky zasloužil.

B.  Sledujeme nejnovější procesní trendy 
a technologie, které se dotýkají našich 
zákazníků, abychom jim byli schopni 
dodávat nejvyšší kvalitu našich produktů. 
Záleží na naší schopnosti být v kontaktu 
s těmi nejlepšími. 

C.  Manažerským vzorem je Tomáš Baťa 
a jeho přístup k motivaci spolupracovníků. 
A osobnost současnosti? Z těch, které 
znám osobně – Pavel Juříček, majitel Bra-
no Group, nebo Jannis Samaras z Kofoly. 
Velmi dobří jsou Jakub Havrland z Mall 
Group nebo Aleš Zapletal z Alzy, kteří změ-
nili pohled na podnikání v e-commerce.

A.  I v období velké mléčné krize se mi 
s mými spolupracovníky podařilo upevnit 
ekonomické výsledky a firmu dále 
zefektivnit. Bylo to složité, protože pokles 
cen mléka začal již ve druhé polovině 
roku 2015, v roce 2016 tento propad 
pokračoval až k ceně 5,75 Kč/l. Cenový 
skok představoval pro naši firmu více než 
25 procent, což v tržbách činí 20 milionů 
korun.

B.  Mám štěstí, že se mi povedlo sdružit in-
teligentní lidi, jež práce baví. Snad umím 
lidi nadchnout a přesvědčit. Absolutní sa-
mozřejmostí jsou špičkové stroje, moderní 
technologie. 

C.  Z dob minulých to byl jistě fenomén 
Tomáš Baťa, vzor pro ČR i v 21. století. 
I ze současnosti jsou určitě jména, kde se 
nemusím obávat o jejich renomé. Tak na-
příklad ekonom Milan Zelený, ten by měl 
jistě patřit do předních poradních sborů.

A.  Zajištění stabilního růstu obratu bez 
negativního vlivu na profitabilitu.

B.  Jediným způsobem, jak udržet konkuren-
ceschopnost, je vlastní kontinuální vývoj.

C.  Mým vzorem je obecně úspěšný český 
podnikatel anebo manažer, který navazuje 
na naše české průmyslové tradice. Napří-
klad Jiří Hlavatý (Juta).

Petr Novák, 
MBA

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
A JEDNATEL 
KOYO BEARINGS ČR

Ing. Josef 
Neuwirth 

ŘEDITEL DIVIZE 4
METROSTAV

Ing. Uršula 
Novotná 

ŘEDITELKA PRO 
PŘEPRAVU A ČLENKA 
PŘEDSTAVENSTVA 
MORAVIA STEEL 

Ing. Marta 
Nováková

PŘEDSEDKYNĚ 
PŘEDSTAVENSTVA, 
PREZIDENTKA SOOCR
U & SLUNO 

Ing. Alena 
Nováková 

PŘEDSEDKYNĚ 
PŘEDSTAVENSTVA 
LUKA 

Ing. Karel 
Pacourek 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY 
DRAŽICE-STROJÍRNA

MANA ŽER 
ROKU 2016
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A.  Podařilo se rozšířit a hlavně zlepšit 
cateringové služby, které jsou velmi vyhle-
dávané. Během mého působení v provoz-
ním oddělení se celkově zkvalitnily služby 
poskytované v rámci konferencí a akcí 
konaných v hotelu.

B.  Naší velkou devízou je kvalita gastrono-
mie. Naši kuchyň vedou zkušení kuchaři, 
kteří se pravidelně umísťují na předních 
příčkách mezinárodních kuchařských 
soutěží, excelují převážně v carvingu.

C.  Mým životním vzorem jak na poli ma-
nažerském, tak i osobním je můj otec. 
Dlouhodobě pracoval na úrovni vrchol-
ného manažera v rámci potravinářského 
podniku a inspiruje mě v pracovním 
i soukromém životě. Nejvýznamnější 
osobností současného byznysu je pro mě 
Andrej Babiš.

A.  Přežili jsme největší zemědělskou krizi. 
Ceny mléka poklesly hluboko pod výrobní 
náklady a ceny obilovin poklesly asi 
o 1000 Kč/t. I v této době s nevýhodnou 
strukturou výroby (vysoký podíl živočišné 
výroby) jsme dosáhli velmi dobrých hos-
podářských výsledků.

B.  Dlouhodobě nakupujeme výkonnou tech-
niku, která slouží i ostatním podnikům 
regionu. Hledáme mezery na trhu. Zavedli 
jsme chov volků s prodejem masa do 
mezinárodního řetězce hotelů a restaurací 
Ambiente. 

C.  Mým vzorem je Pavel Veselý, prokurista 
Agrodružstva Lhota pod Libčany. Vzdělaný, 
uvážlivý, zkušený, umí zdravě riskovat. Je 
čestný, má vysokou sociální inteligenci, 
dobrou intuici při řízení dlouhodobých 
koncepčních otázek. A také majitelka a ře-
ditelka společnosti Centrum andragogiky 
Marie Jírů.

A.  Pozitivní hodnocení společnosti zahranič-
ními bankami a obchodními partnery jako 
spolehlivého EPC kontraktora a zkušené 
firmy pro provozování a servis fotovoltaic-
kých elektráren. 

B.  Být technickou špičkou za férové ceny 
a uplatňovat inovace.

C.  Jsou to všichni, kteří se vedle finančních 
zisků zajímají také o své spolupracovníky 
a životní prostředí v Česku.

A.  Podařilo se mi doplnit do organizační 
struktury nové samostatné odborné úseky 
HQ celé skupiny a do teamu top manag-
mentu jsem získal nové kolegy a kolegyně. 
Za významný úspěch považuji zlepšení 
firemní kultury, zvýšení angažovanosti 
zaměstnanců a zlepšení atmosféry mezi 
zaměstnanci. 

B.  Zaměřujeme se na kvalitu poskytovaných 
služeb. Spustili jsme interní projekt Q2 , 
do kterého jsme zapojili formou diskus-
ních setkání všechny pracovníky. Podílejí 
se tak na originálním řešení každodenních 
výzev, zlepšování vztahů na pracovištích 
a zvyšování spokojenosti zaměstnanců. 

C.  Z minulosti Tomáš Baťa, ze zahraničních 
manažerů to je Rich Teerlink a jeho mana-
žerské přístupy a činnost při záchraně 
společnosti Harley-Davidson. K význam-
ným osobnostem současného českého 
byznysu řadím Radima Jančuru.

A.  Náš úřad je specifický tím, že pracovní 
pozice musejí být zastoupeny odborníky, 
kteří jsou uznávanými specialisty vůči 
odborné veřejnosti, ale musejí správnost 
postupů obhajovat i před mezinárodními 
standardizačními autoritami. Udržet 
takové odborníky je úspěch. 

B.  Zajišťujeme pohledávky vůči mezinárod-
ním organizacím a regulačním pravidlům 
v civilním letectví a obhajujeme to před 
kontrolními orgány. Veškeré inspekce 
potvrdily řádné zavedení postupů. Fakt, že 
jsme jako jeden z akreditovaných národ-
ních leteckých úřadů schváleni k prová-
dění certifikačních činností jménem Ev-
ropské agentury pro bezpečnost letectví, 
potvrzuje vysokou úroveň naší práce.

C.  Každý manažer, který vede svou společ-
nost v duchu prosazování zájmů celého 
podniku, dělá svoji práci v tom nejlepším 
slova smyslu efektivně. 

A.  Podařilo se nám třetí rok po sobě dosáh-
nout rekordního hospodářského výsledku 
a v rámci koncernu CEWE, který působí po 
celé Evropě, jsme stále na špičce. Navíc 
jsme se už podruhé v posledních třech 
letech umístili v soutěži o zaměstnavatele 
regionu, což svědčí o tom, že jsou s námi 
naši zaměstnanci spokojení.  

B.  Naše společnost hledá neustále možnos-
ti, jak inovovat stávající nabídku. Díky 
našemu mezinárodnímu přesahu máme 
možnost čerpat zkušenosti od našich ko-
legů v zahraničí. Naše centrála organizuje 
veletrhy, kde se představují veškeré no-
vinky z jednotlivých zemí, čímž určujeme 
trend na budoucí léta.   

C.  Mým manažerským vzorem je bývalý šéf 
Hubert Rothärmel, přirozená autorita, 
a hlavně vždy rovný a přímý člověk. 
Z provinční firmy CEWE COLOR vybudoval 
společnost evropského formátu.

Ing. Lucie 
Poláková 

VÝROBNÍ ŘEDITELKA 
TOP HOTELS GROUP

Dr. Ing. Jan 
Pešek 

ŘEDITEL, PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST MŽANY

Ing. Jaromír 
Řehák

JEDNATEL A ŘEDITEL 
SOLARTEC MED

Ing. Martin 
Rada 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
AGROTEC

Ing. Josef 
Rada

ŘEDITEL 
ÚŘAD PRO CIVILNÍ 
LETECTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY 

Ing. Pavel 
Schreiber 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
CEWE COLOR

›
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A.  Ve vysoce konkurenčním prostředí firma 
splnila strategický cíl být klíčovým vý-
robcem autoskel v Evropě. V rámci nové 
strategie byly zahájeny změny v organi-
zační struktuře, které vedly ke značnému 
zvýšení efektivity výrobních procesů a tím 
i celkové konkurenceschopnosti.

B.  Jedním z klíčových záměrů bylo delimito-
vat pravomoc a odpovědnost na manažery 
nižších organizačních jednotek, čemuž 
předcházelo, a to pokládám za velký 
úspěch, že se nám podařilo sestavit tým 
mladých, energických a firmě loajálních 
manažerů, kteří pochopili strategické 
záměry a firemní cíle.

C.  První manažerský vzor mne ovlivnil 
hodně. Štěpán Popovič mne před dvaceti 
lety přijal. Mnohokrát mi výborně poradil 
a dlouhodobě mne manažersky orientoval. 
Dalším je přímý nadřízený Guy Lecocq 
z Evropského vedení AGC.

A.  Stabilizaci a začlenění nové akvizice do 
společnosti. Ustálení jejího odběratelské-
ho portfolia a středního managementu, 
což se projevilo v konečném finančním 
výsledku.

B.  Dlouhodobým rozvojem interních procesů 
společnosti a rozvojem stabilních pracov-
ních kolektivů.

C.  Postupem věku se počet vzorů rozrůstá. 
Stávají se jimi manažeři, za kterými 
nestojí jen ohromující finanční výsled-
ky velkých společností. Jsou to lidé, za 
něž hovoří poctivá každodenní práce 
a vybudované hodnoty. Bývají to malé 
a střední firmy, které stvořili a pozvedli. 
Neméně důležitý je i prosociální přístup ke 
spolupracovníkům a zaměstnancům. Těch-
to lidí si vážím, jsou mezi námi a osobně 
jsem rád, že jich v republice stále přibývá 
a že je mohu ve své manažerské profesi 
potkávat a spolupracovat s nimi.

A.  Dosažení a udržení postavení nejlépe 
hodnoceného závodu v rámci celosvětové 
organizace Unifrax v oblasti bezpečnosti 
práce. Příprava podmínek pro výstavbu 
nového závodu v ČR jako klíčové investice.

B.  Zavedením programu World Class 
Manufacturing (Unifrax Way) – program 
redukce ztrát, tedy snižování nákladů. 
Řízeným naplňováním firemní vize TOP 
CLASS SUPPLIER. Programy pro zvýšení 
zákaznické spokojenosti pomocí programů 
a měřitelných KPI.

C.  Štěpán Popovič, který byl mou inspirací od 
počátku manažerské kariéry. Oceňuji ze-
jména velmi dobrou integraci společnosti 
Glavunion, a. s., do nadnárodní skupiny 
a její úspěšný rozvoj. Obdivoval jsem 
vždy klidné vystupování, přehled, respekt 
k ostatním. A nyní Andrej Babiš.

A.  Ocenění ministerstva vnitra Přívětivý úřad 
Karlovarského kraje – 1. místo. Podařilo 
se udržet nastavené standardy přes velice 
nepříznivou situaci na trhu práce s prak-
ticky nulovou nezaměstnaností.

B.  K výkonu veřejné správy je zapotřebí 
schopných a vzdělaných lidí. Nemůžeme-
-li konkurovat platem, tím víc se snažíme 
motivovat jinými benefity, solidním pra-
covním prostředím, rozvržením pracovní 
doby, pracovním poměrem na dobu ne-
určitou, poskytováním jistoty, že pracovní 
pozice jsou stabilní, zaměstnavatel nikoho 
nediskriminuje a nekrátí zaměstnance na 
jejich právech. 

C.  Obdivuji lidi, kteří se k manažerské práci 
dostali postupem zdola, vyzkoušeli si 
řadové profese a k vrcholné pozici se 
vypracovali vlastním úsilím.

A.  V loňském roce se nám podařilo pře-
svědčit významnou mezinárodní skupinu 
investorů hledající možnosti podpory 
so ciálního podnikání v České republice 
o smysluplnosti našich aktivit. Čeká nás 
pětiletá spolupráce s podporou nejen 
finanční, ale také mentoring od význam-
ných osobností českého i mezinárodního 
byznysu.  

B.  Nově se zaměřujeme na online marketing. 
Věříme, že přidanou hodnotou našeho 
podnikání je jeho sociální rozměr.

C.  Inspirativní osobností je pro mne Dalibor 
Dědek. Oceňuji jeho přínos pro rozvoj 
regionu a jeho soukromé donátorské 
aktivity v sociální oblasti.

A.  Podařilo se mi připravit v nepřetržité řadě 
již 150 Žofínských fór. V obrovské kon-
kurenci dalších subjektů, které pořádají 
obdobná diskusní setkání, jsme udrželi 
po celou dobu jejich vysokou odbornou 
úroveň. 

B.  Výběrem témat, která zasahují nejožeha-
vější otázky zajímající širokou podnika-
telskou veřejnost, výběrem diskutujících 
i mediálními výstupy.

C.  Mým manažerským vzorem je každý 
z podnikatelů, který se dokáže nejen 
orientovat v problematice, ale svým 
přístupem dokáže strhnout ať už menší, 
či větší kolektiv k dosažení svých vizí. 
Jedním z takových manažerů je podle 
mého názoru Lubomír Kovařík (Česká 
zbrojovka a.s.).

Ing. Luděk 
Steklý, MBA 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
AGC AUTOMOTIVE CZECH 

Ing. Miroslav 
Stančík 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
LUCCO

Ing. Petr 
Škvára 

JEDNATEL SPOLEČNOSTI 
UNIFRAX

Mgr. Václav 
Sýkora, MBA

TAJEMNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB 

Ing. Lenka 
Svačinová 

PŘEDSEDKYNĚ DRUŽSTVA 
DRUŽSTVO TEXMAN

PhDr. Jiří 
Vaníček

ŘEDITEL SEKRETARIÁTU, 
MANAŽER VNĚJŠÍCH 
VZTAHŮ, MANAŽER 
ŽOFÍNSKÝCH FÓR
AGENTURA NKL

MANA ŽER 
ROKU 2016

45_57_PT_04_Manazer roku Anketa.indd   56 4/13/2017   11:20:09 AM



04/2017 l 57

A.  Odmítnutí velkého ruksaku plného peněz 
od největšího světového konkurenta za 
prodej firmy poté, co jsme patřili ke třem 
největším překvapením na světové výsta-
vě tiskařů DRUPA 2016. Výsledek hledání 
a budování vlastních finálních výrobků 
vysoké přidané hodnoty a lidského umu.

B.  Musíte mít ambici být lídry v inovacích, 
které přinesou významné uživatelské vý-
hody zákazníkům oproti jejich konkuren-
tům. Postavení, kdy se náš výrobek stává 
předmětem touhy, nikoli volby.

C.  Co je to současný český byznys? Půjčování 
peněz získaných z kuponové privatizace 
ve velkém, a to ještě v cizích zemích? 
Upadající doly, ocelárny, investice a vý-
stavba obrovských skladů pro „strategic-
ké“ partnery? Vážím si každého kolegy, 
který jde cestou ke svobodě, nezávislosti, 
prosperitě.

A.  Více menších než jeden největší: to, jak 
jsme se vyrovnali s krizí cen zemědělských 
komodit, nedostatkem krmiv po suchu 
v roce 2015, stabilizovali potravinářskou 
dceřinou firmu, dokončili jsme aktualizaci 
vnitřního kontrolního systému atd.

B.  Tím, aby všichni naši zaměstnanci šli 
za stejným cílem, tlakem na efektivitu, 
zjednodušením procesů, abychom měli 
více prostoru na inovace.

C.  Nemám jeden vzor, ale inspirovaly mě ná-
sledující osobnosti: Tomáš Baťa, František 
Čuba, Jack Welch. Ze současných osobnos-
tí Zbyněk Frolík a Dalibor Dědek.

A.  Úspěšné dokončení rebrandingu autosalo-
nu a dealerství Škoda.

B.  Maximální orientací na zákazníka, 
soustředěním se na kvalitu, dodržování 
termínů.

C.  Andrej Babiš.

A.  Posílení týmu Hamzovy léčebny a dosažení 
výborných hospodářských výsledků. Také 
jsme dosáhli řady inovací v léčebné péči. 
Pesimisté říkají, že úspěchem roku ve 
zdravotnictví je přežít. Já vidím úspěch 
v dobré přípravě na roky další.

B.  Konkurenceschopnost zvyšujeme kvalitou 
práce celého týmu. Spokojený zdravotník 
je základ hlavního cíle léčebny, kterým 
je spokojený pacient. Musíme nabídnout 
v léčbě optimum služeb, dobré hotelové 
podmínky a k tomu ten klíč prvý, tedy 
spokojený, kvalitní a vlídný personál. 

C.  Má učebnice managementu byla knížečka 
myšlenek Tomáše Bati. V Hamzově léčebně 
jsou pro mne stále platné inspirace zakla-
datele ústavu prof. Hamzy. Byl to člověk, 
přesahující svými myšlenkami daleko 
svou dobu filosoficky a eticky, medicínsky, 
organizačně i kulturně.

A.  Dosažení rekordních výnosů (u řepky 
čtyři tuny a u obilovin sedm tun). Jsou to 
rekordní výnosy v půdních a klimatických 
podmínkách této oblasti, čímž se podařilo 
kompenzovat ztráty z tržeb za mléko.

B.  Vytváříme předpoklady ke stabilitě pod-
niku. Vedle rostlinné a živočišné výroby, 
se zabýváme i potravinářskou výrobou 
kysaného zelí.

C.  Podnikatelská rodina Baťů a jejich principy 
podnikání.

A.  Realizace a rozjetí učebního oboru výrob-
ce textilií.

B.  Úsporami, automatizací, růstem kompe-
tencí, flexibilitou.

C.  Zkušenosti přebírám od mnoha manaže-
rů, ale osobní velký vzor nemám. V čes-
kém prostředí působí více významných 
osobností, mne osobně zaujal Stanislav 
Bernard.

Ing. Ladislav 
Verner

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
SOMA 

Ing. Jaroslav 
Vaňous

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
A JEDNATEL DCEŘINÉ 
SPOLEČNOSTI  
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
SLOUPNICE

Ing. Jindřich 
Zdráhal

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY 
A STATUTÁRNÍ ŘEDITEL 
MECHANIKA PROSTĚJOV, 
VÝROBNÍ DRUŽSTVO 

MUDr. Václav 
Volejník, CSc.

ŘEDITEL 
HAMZOVA ODBORNÁ 
LÉČEBNA PRO DĚTI 
A DOSPĚLÉ

Ing. Jiří 
Vícha

MÍSTOPŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA 
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
VLASTNÍKŮ NOŠOVICE

Ing. Pavel 
Zezula 

PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA
NOVÁ MOSILANA 
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 Lázeňství před několika lety 
postihlo omezení proplácení 
zdravotní péče ze strany 
zdravotních pojišťoven. Loni 
byla řada těchto omezení 
zrušena. Pocítili jste to? 
V loňském roce jsme opravdu 
pocítili nárůst počtu klientů 
ze zdravotních pojišťoven, bylo 
znát, že ubylo omezení ze stra-
ny pojišťoven a lázeňskou péči 
si mohlo dopřát více klientů 
v českých lázních, tedy i u nás 
v akciové společnosti v Léčeb-
ných lázních Mariánské Lázně.

 Jak se u vás mění složení zahraničních 
návštěvníků?
Struktura zahraniční klientely se mění, 
počet rusky mluvících klientů klesá od roku 
2014, nicméně podíl této klientely není 

a nebyl v Mariánských Lázních 
tak výrazný jako v Karlových 
Varech. Pracovali jsme dlouho-
době na marketingové strategii 
hledající potenciál jiné klientely 
na nových trzích a pokles rusky 
hovořících hostů se nám tak 
z velké části podařilo nahradit.

 Kromě klasické lázeňské péče 
jsou v módě také krátkodobé 
regenerační wellness pobyty. 
Co mohou návštěvníkům 
nabídnout?

Především odpočinek, psychickou pohodu 
a někdy i obnovení energie. Záleží na obsahu 
krátkodobých wellness pobytů, mimo 
regenerační nabízíme sportovní, edukační 
i beauty pobyty, které si hosté vybírají dle 
složení a atraktivity lázeňských procedur 
a aktivit.

 Nabízíte také pobyty zaměřené na 
hubnutí. Jaké výsledky mohou přinášet?   
Programy na hubnutí jsou velmi poptávané, 
jelikož díky životnímu stylu trpí obezitou 
stále více lidí. Problém obezity je komple-
xem více problémů a naši odborníci se snaží 
po konzultaci s hostem připravit program 
klientům na míru a zjistit, co je příčinou 
problému, zda nevhodná strava, nedostatek 
pohybu či psychická nepohoda. Pro dosažení 
požadovaného efektu je třeba koncipovat 
tento program jako dlouhodobý. 

 Jak náročné je udržovat jednotlivé 
objekty v perfektním stavu? 
Je to mimořádně náročné. Většina našich 
objektů jsou historické a architektonicky 
unikátní budovy památkově chráněné 
a investice, které každoročně plánujeme na 
jejich opravu a rekonstrukci, jsou v řádech 
milionů. 

 V posledních letech procházel váš závod 
rozsáhlou modernizací. Čeho se týkala?
V této oblasti lze rozdělit naše úsilí na 
tři hlavní aktivity. Jednak je to rozsáhlý 
program demolic starých a nevyužívaných 
objektů, dále pak provádíme rozsáhlé 
opravy infrastruktury podniku a v nepo-
slední řadě jsme investovali i do našeho 
technologického zařízení, ať již v energetice, 
nebo v chemických provozech. Takže práce 
v areálu budou pokračovat i v dalších letech 
a soustředíme se v nich na zkvalitnění 
stavební údržby objektů, zlepšení stavu 
vnitropodnikových komunikací, rozvodů 
energií a podobně.

 Váš podnik je známý jako chemička, 
můžete ale přiblížit, jakou paletu finálních 
produktů vyrábíte?

Naše portfolio je velmi široké a různorodé, 
vyrábíme základní anorganické kyseliny, ši-
rokou paletu organických barviv a pigmen-
tů, nitrocelulózu pro průmyslové i vojenské 
využití, farmaceutické účinné látky a celou 
řadu organických polotovarů. Celkově jsou 
našich výrobků tisíce.

 O jaké výrobky je zájem? 
Trvale vysoká je poptávka po 
vojenské nitrocelulóze, ale 
v posledních letech máme vy-
prodán celý náš sortiment. 

 Jste zakladatelem 
i průmyslové zóny SemtinZone. 
Její rozvoj omezovala dopravní 
infrastruktura. Podařilo se 
tento problém vyřešit?  

Ne, stále přetrvává. Problém dopravní in-
frastruktury v ČR všeobecně by si zasloužil 
rychlejší a důraznější řešení.

 Kolik firem v zóně nyní působí?
Celkem působí v průmyslové zóně, kterou 
provozujeme, více než sto firem – od velkých 
přes střední až po skutečně malé s pouze ně-
kolika zaměstnanci. Celkově to však předsta-
vuje více než 4500 pracovníků. Náš vnitřní 
potenciál rozvoje zóny je stále ještě veliký, 
máme zde uvolněné pozemky po bývalých 
objektech, je zde celá průmyslová infrastruk-
tura – silnice, železnice, rozvody energií, 

sklady, ostraha areálu atd.

 Synthesia oslavila v roce 
2015 své 95. výročí. Kde byste 
firmu rád viděl za dalších deset 
dvacet let?
Tam, kam naše společnost patří 
již skoro století – mezi úspěšný-
mi a prosperujícími společnost-
mi, které poskytují prospěch jak 
svému majiteli, tak zákazníkům, 
svých zaměstnancům a celému 
okolí včetně města Pardubice. 

Zájem o Mariánské Lázně roste 
Trendem je návrat k přírodě nejen u lázeňské péče, ale i u wellness, 
říká Patricie Irlveková ze společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně

Máme vyprodáno, hlásí Synthesia 
Generální ředitel pardubické Synthesie Josef Liška
klade důraz na modernizaci závodu i celého areálu, 
kde vznikla rozsáhlá průmyslová zóna
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PATRICIE IRLVEKOVÁ

JOSEF LIŠKA

Jak se zrodila vaše firma?
Firma OTAVA vznikla v roce 1952 jako 
malé výrobní družstvo invalidů. Zejména 
v letech 1960 až 1990 firma vybudovala 
ústředí s provozovnami v Písku a řadu 
provozoven v Jihočeském kraji s pracovními 
příležitostmi zejména pro osoby zdravotně 
postižené. Posláním výrobního družstva 
OTAVA v celé jeho historii je zaměstnávat 
zejména osoby se zdravotním postižením, 
a to v podílu sedmdesát procent při 
udržení zhruba pěti set zaměstnanců. 
Zabýváme se výrobními kooperacemi pro 
průmyslové podniky v elektrotechnickém, 
nábytkářském a automobilovém průmyslu.

Kolik zaměstnanců máte?
Již několik desítek let zaměstnáváme asi 
pět set zaměstnanců, z toho cca 70 procent 
zdravotně postižených osob, a tento stav 
trvale udržujeme.

Můžete nějak představit vaši výrobu? 
Kam až sahají vaše možnosti?
Zabýváme se kooperací, to znamená 
drobnou montáží, bodovým svařováním, 
lisováním, stříháním a montáží kabelů 
a šitím sportovních oděvů. Tak například 
provádíme kompletace kabelových svazků 
pro konečného zákazníka Mercedes, 
cívky pro Siemens, šijeme sportovní, 
oblečení pro firmu Progress sportswear 
a Kalas Sportswear, eventuálně pracovní 
oděvy, zhotovujeme bowdeny a kabelové 
svazky pro firmy obchodující se 
sekačkami a zahradní technikou, děláme 
montáž nábytkového kování, montáže 
v elektroprůmyslu, stykače, průmyslová 
tlačítka a vypínače a pro elektropodniky 
také bodové svařování, dále bowdeny pro 
výrobu zdravotních lůžek atd.

Není problém tento poměrně široký 
výrobní sortiment zajistit?
Tento široký sortiment vznikl za dobu téměř 
65letého trvání družstva jako důsledek 
stálého hledání zejména vhodných prací 
pro osoby zdravotně postižené. Disponovali 
jsme i výrobou truhlářskou, výrobou 

ručních kartáčů a vlastními finálními 
výrobky – sety svítidel apod., kdy jsme 
výroby nahradili výrobami vhodnějšími. Ale 
naši zaměstnanci jsou variabilní a umějí se 
velmi rychle přizpůsobit různým výrobám. 
Za dobu svého trvání bylo družstvo 
oceněno řadou titulů za dobrou práci a za 
sociální přínos při zajišťování pracovního 
uplatnění osobám se zdravotním 
postižením. V roce 2012 a 2015 jsme se 
zařadili mezi Českých 100 nejlepších 
v kategorii zaměstnanost a družstevnictví. 
Opakovaně od roku 2012 získáváme 
titul Výrobní družstvo roku v rámci 
Svazu českých a moravských výrobních 
družstev. Úroveň naší firmy je zájmem 
všech zaměstnanců naší firmy, nejen 
zaměstnanců managementu. Vsadili jsme 
na řízení firmy pomocí informačních 
technologií a dále se zaměřujeme na 
datové propojení s našimi hlavními 
obchodními partnery. A to se ukázalo 
velmi přínosné. Značný pokrok OTAVA 
zaznamenala zavedením ISO ČSN EN 
9001 a následně ČSN EN 1401, kterou 
družstvo udržuje a uvažuje o jejím rozšíření 
do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
a dalších oblastí. V naší strategii „Náš 
zákazník, náš pán“ fungují tyto zavedené 
systémy skvěle.

Na čem pracujete v současnosti?
Nyní v družstvu pracujeme na inovacích, 
spočívajících v zavedení 3D konstrukce 
a částečné robotizace, které vidím jako 
nutné pro budoucnost.

Myslím, že v názvu jste původně měli 
OTAVA, výrobní družstvo invalidů. Co 
vás vedlo k vypuštění slova „invalidů“ 
z názvu firmy?
Naše poslání zaměstnávat převážně osoby 
zdravotně postižené i charakter družstva 
zůstávají stále stejné. Ale asi v roce 1992 
při sjednávání obchodů se zahraničními 
partnery jsme zejména u německých 
a rakouských obchodních partnerů začali 
narážet na názor, že dotace od státu, jako 
je tomu v jejich mateřských zemích, jsou 
tak široké, že vlastně invalidní zaměstnanec 
má pracovat víceméně formálně jen pro 
svůj dobrý pocit a tomu by měla odpovídat 
pak už jen nízká a vlastně formální cena za 
odvedenou práci. Úrovně sociálních politik 
našich států nejsou však srovnatelné. Proto 
jsme přistoupili k úpravě názvu naší firmy.
 
A vaše přání do budoucna pro 
zdravotně postižené zaměstnance?
Přestože jako firma jsme zvyklí chovat se 
důsledně ekonomicky, dotační politika 
pro podporu zaměstnávání zdravotně 
postižených osob je nezbytná. A dotací 
je stále nedostatek. Mnohý zdravotně 
postižený není schopen dosáhnout splnění 
normy a zajišťování nových vhodných 
pracovních míst pro tyto osoby je poměrně 
také náročné, a to nejen ekonomicky. Proto 
bych uvítal, aby družstva zaměstnávající 
zdravotně postižené lidi nemusela o státní 
dotace legislativně bojovat. A aby dotační 
politika byla využívána nejen v oblasti 
mezd, ale i v oblasti pořizování strojních 
investic a tím mohly být zlepšeny pracovní 
podmínky zejména pro osoby zdravotně 
postižené.

Ing. Petr Kostohryz (63) předseda OTAVY, výrobního družstva dříve ředitel akciové 
společnosti, dlouhodobě uplatňuje své bohaté manažerské zkušenosti při moderním řízení firmy 
spolu s inovacemi výrobních programů, technologického vývoje a zavádění vyšší úrovně výpočetní 
techniky. Kvalitním řízením metod v marketingové oblasti úspěšně naplňuje poslání družstva – 
zajistit stabilně vytváření a rozšiřování pracovních příležitostí zejména osobám se zdravotním 
postižením. Je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP) a člen Kontrolní 
komise AZZP. Stal se finalistou soutěže manažér roku 2011 a finalistou soutěže manažér roku 2016.
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 Zemědělská produkce rostlinných 
komodit v roce 2016 nedosáhla výjimečně 
dobré úrovně z roku 2014, ale byla lepší než 
v roce 2015. Jak to bylo v živočišné výrobě?
Loňská sklizeň patřila opět k těm velice 
dobrým. Bylo sklizeno celkem 8596 tisíc 
tun. V roce 2014 bylo sklizeno 8784 tisíc 
tun a v roce 2015 pak 8625 tisíc tun. Z pře-
hledu vyplývá, že poslední tři roky čeští 
zemědělci dosáhli stabilní a velmi dobré 
úrody. Vyšší sklizeň byla jen v roce 2004, 
kdy bylo sklizeno 8784 tisíc tun. Dobrou 
práci našich zemědělců dokazuje i to, že 
loňským průměrným hektarovým výnosem 
ve výši 6,11 tuny se řadí Česká republika 
již na deváté místo v žebříčku evropských 
států a pomalu dohání vyspělé západní 
státy. Z tohoto pohledu jde vývoj správným 
směrem. 

 Šlo tedy o dobrý rok?
Pokud se podíváme na užití této rostlin-
né produkce, pak je to již daleko horší. 
Vlivem neustále klesajících stavů hospo-
dářských zvířat, především prasat, musí 
Česká republika každoročně vyvézt mimo 
republiku nejméně tři miliony tun komodit 
a toto číslo se každoročně zvyšuje. Co se 
týká cenových relací, v loňském roce se 
pro zemědělce sešlo několik negativních 
dopadů. Ceny rostlinných komodit vlivem 
dobré úrody v celé střední Evropě klesly 
téměř o 20 procent a držely se 
po celé druhé pololetí roku. 
Stejná, možná horší situace 
byla v ceně mléka. Od začátku 
loňského roku byly ceny velice 
nízké, během roku poklesly 
až po šest korun za litr, malý 
nárůst začal až v závěru roku. 
Tyto ceny znamenaly pro 
farmáře ztrátu z hospodaře-
ní. Všechny tyto propady se 
ministerstvo zemědělství snaží 
nahradit farmářům zvýšenými 

dotacemi. Z celé situace vyplývá jediné. 
Český zemědělec je čím dál více závislý na 
dotacích, a pokud něco vypěstuje, tak to 
bez přidané hodnoty musí vyvézt mimo 
republiku. Naopak se stále zvyšuje dovoz 
potravin s přidanou hodnotou ze zahraničí 
do našich řetězců.

 Klima se mění, zemědělci 
čelí extrémním výkyvům 
počasí a suchu. Mohou na 
to zareagovat pěstováním 
odolnějších plodin? Mění se 
v tomto směru nabídka?
Pravdou je, že čím dál více se 
každoročně objevují extrémy 
v počasí, převážně se jedná 
o sucha, která se projevují 
v některých regionech velice 
extrémně. Samozřejmě se 

tímto zabývají i šlechtitelé odrůd. Nových 
odrůd, které by tyto extrémy eliminovaly, 
je však na trhu zatím málo a celý proces 
je velice zdlouhavý. Jediné, čím mohou 
zemědělci zatím zčásti eliminovat tyto 
výkyvy, je dobrá agrotechnika, přísun or-
ganické hmoty do půdy a včasné zakládání 
plodin.

 Jak se vám dařilo jako firmě, která je na 
výsledcích zemědělství závislá?
Činnost naší společnosti je bezprostředně 
spojena s našimi zákazníky, tedy zemědělci. 
Je pro nás vždy lepší, když se farmářům 
daří, mají dobré výsledky jak v rostlinné, tak 
i živočišné výrobě. Jak jsem již uvedl, loňský 
rok nepatřil mezi ty nejlepší. Přes všechny 
potíže farmářů byly naše loňské výsledky 
celkem dobré, a to díky tomu, že nejsme 
závislí jenom na jedné činnosti. 

Zemědělci loni neprožívali dobré časy 
Ani velmi dobrá úroda nezakryla fakt, že čeští zemědělci
jsou stále závislejší na dotacích a vývozu, upozorňuje 
Zdeněk Kubiska, generální ředitel akciové
společnosti ZZN Pelhřimov 

MANA ŽER 
ROKU 2016
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Vlivem neustále klesajících stavů hospodářských
zvířat, především prasat, musí Česká republika
každoročně vyvézt mimo republiku nejméně 
tři miliony tun komodit a toto číslo 
se každoročně zvyšuje.

ZDENĚK KUBISKA

KOMERČNÍ PREZENTACE

PŘIJEĎTE K NÁM DO BŘAS

Přijedete  -li do Břas, které se nacházejí v rokycanském okrese asi 15 km od Plzně, 
navštívíte najednou pět obcí. Již jmenované Břasy a dále také Stupno, Kříše, Vranovice 

a Darovou. V současné době zde žije přes 2200 obyvatel a v každé části obce se 
nachází nějaká zajímavost, kterou by si žádný návštěvník neměl nechat ujít.

J
edna novinka se vine napříč ce-
lým územím. Jde o  novou na-
učnou stezku „Po stopách důlní 
činnosti na Břasku“ s doplněním 
pohádkových úkolů pro nejmen-

ší. Okruh stezky je dlouhý 5,5 kilometru a je 
vhodný pro všechny, i cyklisty. Na osmi in-
formačních tabulích je kromě popisu více 
než 300  let staré historie těžby černého 
uhlí na Břasku také mapa, fotografi e a QR 
kód s  dalšími informacemi. Významnou 
památkou na naučné stezce jsou chráně-
né přírodní výtvory Bašta a Kateřina. Mimo 
jiné je na trase k  vidění zajímavé jezero 
ve Vranovicích vytvořené ze zatopeného 
lomu a u bývalého dolu Terezie můžete vi-
dět světovými geology velmi ceněný profi l 
vrstev zkamenělého karbonského prale-
sa, který tu před 310 miliony let překryla 
sopečná láva.

Dominantou obce Stupno je novoromán-
ský kostel sv. Vavřince z  roku 1884, který 
je návštěvníkům otevřen od dubna do říj-

na. Na místním hřbitově v blízkosti kostela 
nechal vystavět Kašpar Maria Sternberg, 
spoluzakladatel Národního muzea v Praze, 
empírovou hrobku. Zde je také pochován 
spolu s dalšími členy rodu a průčelí hrobky 
směřuje k  jejich rodovému zámku na Bře-
zině. Informace o  těchto dvou kulturních 
památkách je umístěna před hřbitovem. 
Krásný výhled do kraje poskytne vycházka 

lipovou alejí přes tzv.  „Kárák“, ze Stupna 
do Kříš. Odtud se dá pokračovat kolem 

nově vystavené kaple sv. Barbory a sv. Flo-
riána až k přívozu Nadryby.

Neméně zajímavým místem pro turistu je 
rozhledna Na Vrchách, která je už z  dál-
ky vidět na samém konci Břas, ve směru 
na Liblín. Informační tabule zde informu-
je o  vojenské historii kopce. Za dobrých 
povětrnostních podmínek je možné do-
hlédnout až k Šumavě a Krušným horám. 
Krásná vyhlídka je také z vrchu Křemelák, 
nejvyššího místa Břas (492 m n. m.), který 
je osazen lavičkami pro odpočinek.

Návštěvníci také mohou objevovat krásy 
přírodního parku Horní Berounka a na dru-
hou stranu břehu řeky se dostanou v Daro-
vé přívozem, který provozuje obec Břasy. 
V  letošním roce nově zrekonstruovaný 
prám přepravuje osoby, cyklisty a také au-
tomobily do osmi tun. Po červené značce 
návštěvníci dojdou do údolí Díreckého po-
toka s romantickými vodopády, které patří 
k největším v Plzeňském kraji. Cestovatelé 
z  daleka najdou bohaté zázemí v  resortu 
Darovanského dvora včetně vodního světa 
a 27jamkového golfového hřiště. Navíc po 
cestě do Darové se můžete zastavit ve Vra-
novicích v Pohádkovém statku a seznámit 
se s místními strašidly.

V obci Břasy a  jejích částech se koná ka-
ždoročně řada kulturních a  sportovních 
akcí, které pořádá téměř 30 fungujících 
spolků v  obci. Ve sportu si vedle fotbalu, 
házené, stolního tenisu, posilování a cviče-
ní můžete užít i motokros, horská kola, psí 
závody apod.

Občerstvení v  obci nabízí řada restaura-
cí a  příjemná cukrárna. V  obci je veškerá 
důležitá občanská vybavenost, dvě školy 
a  školky, tři knihovny, šest dětských hřišť 
a bohaté sportovní zázemí, ordinace léka-
řů, včetně ubytování pro seniory ve dvou 
domech s pečovatelskou službou.

Veškeré aktuální informace jsou uveřejňovány na webových stránkách

www.obecbrasy.cz
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KOMERČNÍ PREZENTACE
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 Jak horká je židle, na kterou jste usedla 
před dvěma roky?
Myslím si, že je horká jako v každé jiné spo-
lečnosti, je to zkrátka vysoká manažerská 
funkce. Podle mého názoru nezáleží na tom, 
zda jste v obchodní společnosti, nebo jestli 
jste na úřadě. Podstatné je to, že člověk musí 
prokázat, že na tuto funkci má schopnosti, 
a to jak odborné, tak i lidské.
Když jsem před dvěma lety nastupovala 

do funkce, bylo to chvíli poté, co se zásad-
ně změnilo vedení radnice. Nová politická 
reprezentace se vymezovala a zjišťovala, 
co obnáší její funkce, stejně tak jsem činila 
i já. K tomu všemu jsme si k sobě vzájemně 
hledali cestu. Když bych to měla jednodu-
še shrnout, vymezovali jsme si v podstatě 
teritorium, vysvětlovali jsme si, co úřad 
může a co naopak nemůže. Toto období bych 
definovala jako „éru hledání“. Jsem ale pře-
svědčená, že jsme našli tu správnou cestu.

 Vedete úřad se zhruba dvěma tisíci 
zaměstnanci. Co je na tom nejtěžší? 
Opět, nemyslím si, že je úplně podstatné, ko-
lik má společnost nebo úřad zaměstnanců. 
Mí kolegové z krajských úřadů či kolegové, 
s nimiž se potkávám, řeší stejné problémy, 
byť mají mnohem menší počet zaměstnan-
ců než Magistrát hlavního města Prahy 
(MHMP). Podle mého názoru je těžší právě 
ta specifičnost úřadu než počet zaměstnan-
ců. Úřad vykonává obrovské množství čin-
ností, to znamená, že má ohromně širokou 
gesci. Za to nejtěžší ale považuji skloubení 
všech činností a požadavků.
Jako úřad máme ze zákona dané povin-

nosti. Tyto povinnosti ale nejsou v někte-
rých případech úplně v souladu s tím, co si 
přejí volené orgány. Pokud bych měla uvést 
příklad – já jakožto ředitelka úřadu jsem 
povinna zajistit, aby úřad plnil své zákonné 
povinnosti. V tuto chvíli se počítá s tím, že 
se rozvolní a vlastně se už postupně rozvol-
ňuje místní příslušnost. Hovořím o vydávání 
občanských a řidičských průkazů, přihlá-

šení motorového vozidla apod. To de facto 
znamená, že budete moci přijít na kterýkoli 
úřad a požádat o vydání příslušného dokla-
du, aniž byste měla v Praze trvalé bydliště. 
Rozvolnění místní příslušnosti pro nás 
tedy bude znamenat razantní zvýšení počtu 
klien tů, které budeme muset odbavit. Aby-
chom vše zvládali, potřebovali bychom na-
výšit počet zaměstnanců. Nicméně politická 
reprezentace má naopak ve svém programo-
vém prohlášení, že se počet úředníků bude 
snižovat. V takových případech vznikají 
třecí plochy, které je třeba racionálně řešit.

 V jaké perspektivě se rozhodujete? Hledíte 
jen na příští den? Měsíc dopředu? Příští 
rok? 
Manažer ve vysoké nebo vyšší manažerské 
pozici se nemůže ohlížet jen na jeden den ani 
horizont jednoho týdne nebo měsíce. Myslím 
si, že práce v územní samosprávě je speci-
fická tím, že volení zástupci jsou limitováni 
čtyřmi roky. Může se tedy stát, že se po 
čtyřech letech s jinou politickou reprezentací 
úplně změní směřování města. Může se ale 
také stát, že se směřování města může měnit 
i v průběhu volebního období. Například 
v minulém volebním období jsme měli tři 
různá složení Rady hl. m. Prahy, tři koalice, 
a to různě poskládané a s jinými prioritami. 
V takových případech zastávám názor, že ten, 
kdo by měl zachovat kontinuitu, je úřad. 
Jako ředitelka MHMP ve většině případů 

udávám spíše směr nebo rozhoduji o systé-
mu. Tento systém by měl být obecný a měl 

by být aplikovaný do budoucna. Pokud 
bych to měla převést na metaforu, z mého 
pohledu je ředitel úřadu takový kapitán lodi, 
která má svůj cíl, a je na kapitánovi, aby ji 
k němu dovedl. V cestě jí můžou bránit moř-
ské proudy, změna počasí apod. Je ale stále 
potřeba držet daný kurz. Stejně to vidím i se 
směřováním úřadu.

 Jaké je vaše krédo jako manažerky?
Mé životní krédo vychází z Konfucia a zjed-
nodušeně znamená: „Když nevíš, tak se 
zeptej.“ Nikdo nejsme geniální, každý známe 
jen určitou oblast a je potřeba se nebát 
zeptat. Konfucius dokonce říká, že je lepší 
se zeptat a být pět minut za hlupáka než se 
nezeptat a být hlupákem celý život. A pro 
naplnění tohoto kréda je strašně důležité mít 
kolem sebe lidi, kterých se můžete zeptat. 
Proto se snažím obklopovat lidmi, ve které 
mám důvěru a o nichž vím, že jsou odborní-
ci, což se mi, myslím, daří.

 Jste spíše pro „bič“, nebo „cukr“? 
Já osobně preferuji pozitivní motivaci. 
Z vlastní zkušenosti se domnívám, že 
většina lidí je v podstatě dobrá a začínat 
hned těmi nepopulárními věcmi, tedy tím 
bičem, moc na lidi nefunguje. Naopak se 
zablokují. Proto bych se spíše zařadila do 
kategorie cukru, i když s výhradami. Není to 
ale otázka buď, anebo. Je třeba, aby tyto dvě 
kategorie byly ve vzájemné symbióze. Jsou 
lidé, na které cukr neplatí, tak je třeba pou-
žít bič. Člověk nesmí přehlížet, když je něco 
špatně, protože by to mohlo demotivovat 
lidi, kteří svou práci odvádějí na výbornou. 
Byť preferuji cukr, občas musím používat 
bič, i když to není mojí přirozeností. 
Dovolila bych si ale přidat ještě jednu 

kategorii, která je přesně uprostřed, a to 
takzvaný varovný výstřel. Jednoduše řeče-
no, když je něco špatně, je třeba to říct, a ne 
okamžitě použít bič. Co ale považuji za úplně 
nejdůležitější – snažím se být spravedlivá 
a měřit všem stejným metrem.

62 l Profit

MANA ŽER 
ROKU 2016

Když nevíš, tak se zeptej...
Motivuji svým osobním příkladem, říká Martina 
Děvěrová, ředitelka Magistrátu hl. města Prahy

Nikdo nejsme geniální,
každý známe jen
určitou oblast a je
potřeba se nebát 
zeptat.
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 Jak zaměstnance motivujete?
Když se řekne motivace, tak každého samo-
zřejmě napadne jako první finanční ohod-
nocení. To jistě nelze opomenout, určitě je 
to důležitá složka. Ale myslím si, že se dnes 
situace ve společnosti mění trochu v tom, 
že lidé už nehledí jen na finanční ohodno-
cení, ale že hledají i další bonusy. Proto na 
MHMP máme systém benefitů. Také se 
snažím ocenit ty, kteří dobře pracují. Jsem 
toho názoru, že je strašně důležité ocenit 
dobrou práci lidí. 
Kromě toho všeho, myslím si, že motivuji 

zaměstnance svým osobním příkladem. 
To, že se snažím dělat svoji práci dobře, to, 
že jsem odborník, že se nebojím zeptat, že 
umím pracovat s lidmi. Zkrátka, myslím 

si, že prostě nelze motivovat lidi, jestliže vy 
osobně se chováte jinak, než jak chcete po 
nich. To nemůže fungovat.  

 Co je klíčové pro jejich udržení?
Vytvořit jim vhodné podmínky pro práci. 
A to nemyslím tedy jen to, aby měli počítač, 
stůl, židli, ale aby ti lidé chodili do prá-
ce rádi, aby je ta práce bavila. Ostatně 
to souvisí s výše zmíněnou motivací. Je 
třeba oceňovat lidi, kteří pracují kvalit-
ně, ale zároveň řešit ty lidi, kteří kvalitně 
nepracují. Jestliže je budeme přehlížet, 
tak pak ti, co pracují dobře, si mohou říct: 
„Proč bych to měl dělat? Ten, co sedí vedle 
v kanceláři, nedělá vůbec nic a je na tom 
úplně stejně jako já.“ Je třeba pracovat 

s oběma skupinami a hledat to nejlepší 
možné řešení. Další věc, která je podle mě 
důležitá k udržení zaměstnanců, je podpora 
vnitřní sounáležitosti, takzvaný teambuil-
ding. Chtěla bych, aby zaměstnanci byli 
hrdí na to, že tady pracují. Dnes je bohužel 
úředník skoro hanlivé slovo, takže naopak 
je potřeba v těch lidech podporovat, že na 
MHMP máme kvalitní lidi, kteří se mají 
čím pochlubit. Ať jsou hrdí a ať se nestydí, 
že pracují na úřadě.

 Ve vedoucích pozicích je stále málo žen. 
Jak vidíte tento problém?
Já osobně nemám ráda paušalizaci. Máme 
zde 182 vedoucích zaměstnanců, myšleno 
tedy ředitel magistrátu, sekční ředitelé, 
ředitelé odborů, vedoucí oddělení, a z toho 
máme 94 žen. Počet vedoucích žen a vedou-
cích mužů je na MHMP téměř vyrovnaný. 
V loňském roce jsme získali i ocenění, a to 
druhé místo v soutěži ministerstva vnitra 
„Úřad půl na půl“. Snažíme se opravdu o to, 
aby se u nás ženy do vedoucích pozic dostaly, 
mají-li o to zájem. Takže se s problémem, 
jaký jste zmínila, vůbec nepotýkáme. 

 Co by mohlo přinést změnu? Jste pro 
pozitivní diskriminaci, kvóty?
Na MHMP opravdu nejsou potřeba, ale 
přiznám se, nejsem příznivcem ani dis-
kriminace pozitivní. Kvóty nepovažuji za 
dobrou myšlenku. Spíše naopak. Myslím si, 
že by kvóty mohly ženám ublížit. Dnes se 
ženy dostanou do vedoucích pozic, protože 
na to opravdu mají. Proto, že jsou dobré 
a jsou to profesionálky. Ale v okamžiku, kdy 
řekneme, musí tam být nějaká kvóta žen, 
mají ženy naopak daleko těžší pozici danou 
funkci obhájit.
Pokud potřebujeme dostat do vedoucích 

pozic více žen, je třeba jim vytvořit takové 
podmínky, aby byly schopny sladit rodinný 
a pracovní život. O to se snažíme na MHMP. 
Nabízíme například zkrácené pracovní 
úvazky, máme možnost práce z domova, 
teď připravujeme projekt firemní školky. 
Na druhé straně to neplatí jen pro mladé 
ženy. Je třeba vytvořit takové podmínky, 
aby dokázal každý sladit rodinný a pracovní 
život. Ve stejné pozici jako ženy s malými 
dětmi jsou i starší ženy, které pečují např. 
o nemocné rodiče. Současná společnost se 
hodně zaměřuje právě na mladé maminky. 
Je ale třeba všem vytvořit vhodné podmínky 
k práci. 
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Když nevíš, tak se zeptej...
Motivuji svým osobním příkladem, říká Martina 
Děvěrová, ředitelka Magistrátu hl. města Prahy

MARTINA DĚVĚROVÁ
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 Jaký je zájem o pořádání akcí na Žofíně?
Od roku 1994, kdy palác Žofín začala provo-
zovat Agentura NKL Žofín, se z něho stalo 
jedno z nejprestižnějších míst. Plesová sezo-
na je každoročně vyprodaná, taneční kurzy 
se opět pořádají přímo na Žofíně, není nouze 
ani o koncerty. Na Žofíně organizujeme 
i mnoho prestižních setkání a konferencí, 
tyto prostory jsou také využívané filmovými 
štáby. Rovněž je stále víc dvojic, které si na 
Žofíně říkají své ano. Dnes není výjimkou, 
že registrujeme objednávky termínů na 
pořádání akcí na několik let dopředu.

 I Žofínská fóra jsou dnes velice prestižní 
akcí. Jakou jim předpovídáte budoucnost?
S nápadem pořádat Žofínská fóra k nejrůz-
nějším aktuálním, především ekonomic-
kým otázkám přišel v roce 1994 zakladatel 
Agentury NKL Žofín Jan Nekola. Sám jich 
se svým týmem připravil padesát. Poté jsem 

„štafetu“ převzal já a jsem hodně pyšný na to, 
že jsem jich se svými kolegy už dokázal přidat 
více než 150! Práce na realizaci každého fóra 
je opravdu hodně náročná. A to byste počet 
lidí, kteří dnes mají v agentuře toto vše na 
starost, spočítal bohatě na prstech jedné ruky. 
Proto je pro mě obrovským povzbuzením, že 
je prakticky při každém fóru plný Velký sál, 
že účast přijímají významní hosté od nás i ze 
zahraničí, že své jméno spojují s Žofínskými 
fóry ty nejprestižnější firmy. Jedním z vrcholů 
letošního cyklu bude červnové fórum s pre-
zidentem republiky, které bude mít pořadové 
číslo 212. A budoucnost? Dokud bude o téma-
ta zájem jako dosud, dokud si na nich budou 
podávat kliku manažeři, členové vlády, pri-
mátoři a starostové, ale i studenti a novináři, 
tak se o budoucnost fór nebojím. Vzpomínám 
si na výrok jednoho ministra, který mi řekl, že 
z vystoupení a účasti v diskusi na Žofínském 
fóru omlouvá pouze vlastní smrt.

 Jaké připravujete pro letošek novinky?
Nových témat pro fóra je řada. A pokud 
myslíte novinky v agentuře, podívejte se na 
adresu www.zofin.cz. Řada novinek souvisí 
i s tím, že jsme na konci roku 2015 „spojili 
síly“ se zámkem Zbiroh. 

Palác Žofín je stále ve středu pozornosti
Letošní Žofínské fórum s prezidentem republiky bude již dvě stě dvanácté, 
říká Jiří Vaníček, manažer vnějších vztahů a Žofínských fór Agentury NKL

MANA ŽER 
ROKU 2016

JIŘÍ VANÍČEK

 Textilní výroba v Česku za poslední 
čtvrtstoletí vyklízela pozice, jak se vám ji 
v Brně podařilo zachovat?
Podařilo se nám naši výrobu nejen za-
chovat, ale i rozšířit výrobní portfolium 
a především téměř zčtyřnásobit původní 
objemy. Dnes jsme mezi nejpřednějšími 
vlnařskými výrobci v Evropě. Tohoto cíle se 
nám podařilo dosáhnout dlouhodobým po-
stupným vývojem, kdy využíváme dobrého 
mixu předních technologií, široké nabídky 
zákazníkům a především stabilizovaného 
týmu klíčových lidí pracujících v Nové 
Mosilaně.

 Unikátní na vaší firmě je zpracování vlny 
v rámci uceleného výrobního procesu. Je to 
jedna z cest, která vám pomáhá garantovat 
kvalitu finálních výrobků?
Jednoznačně. Možnost mít celý výrobní 
proces pod kontrolou je z kvalitativního 

pohledu výhodou, alespoň v našem konkrét-
ním případě. Umožňuje nám to ale i opera-
tivně měnit výrobní priority dle požadavků 
zákazníka a efektivněji řídit 
skladové hospodářství.

 Vlnu vozíte z Nového 
Zélandu. Je v současnosti 
nereálné odebírat surovinu 
od českých nebo obecně 
evropských chovatelů? 
Ty důvody jsou jednoznač-
ně kvalitativní. Do našich 
tkanin potřebujeme tu nej-
jemnější vlnu, která pochází 
převážně z Nového Zélandu 
a Austrálie.

 Konkurence na trhu 
se neobejde bez investic. 
Do čeho jste v poslední 

době investovali nebo jaké investice 
chystáte?
Technologická vyspělost Nové Mosilany je 

dána pravidelnými inves-
ticemi napříč společností. 
V těchto letech jsou navíc 
doplněny i mimořádnými 
investicemi do energetických 
úspor a ochrany životního 
prostředí dle ISO 14001.

 Kam finální výrobky 
dodáváte, exportujete také?
Exportujeme do zahraničí 
zhruba 95 procent naší vý-
roby. Hlavními destinacemi 
jsou Itálie, Německo, USA, 
Japonsko a Čína. Dodáváme 
například pro značky Hugo 
Boss, Armani, Versace, ale 
i mnohé další. 

Textil z Brna dodávají i Armanimu 
Společnost Nová Mosilana vsadila na zpracování nejjemnější ovčí vlny. 
Podle předsedy představenstva Pavla Zezuly podnik 95 procent produkce vyváží 

64 l Profit

PAVEL ZEZULA
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 Kdy Hamzova léčebna vznikla a na jaké 
typy onemocnění se zpočátku zaměřovala?
Hamzova léčebna byla založena MUDr. Fran- 
tiškem Hamzou v roce 1901. Byla vystavěna 
postupně a vlastně dokončena až okolo roku 
1928. První budovy léčebny vznikly nejdříve 
přímo ve městě Luži. Ty jsou dnes sice stále 
majetkem léčebny, ale jsou v nich byty. 
Vlastní dnešní lesoparkový areál léčebny byl 
postaven doslova na zelené louce, pod zříce-
ninou hradu Košumberk, po roce 1907. Již 
od začátku byla výstavba koncipována pro 
činnost dětské tuberkulózní léčebny. Léčily 
se zde všechny formy TBC, tedy od plicní až 
po kostní formu. Zaměření na TBC ovlivnilo 
i stavební charakter všech budov, ze kterých 
je dnes 13 určených pro přímé zdravotnické 
služby. Ostatní slouží pro zabezpečení chodu 
zařízení. V současnosti máme 505 lůžek. 

 Na jaký typ léčby se zaměřujete nyní? 
Ústup tuberkulózy na konci šedesátých let 
minulého století přinesl změnu léčebného 
zaměření, a to přes dětskou léčebnu pohy-
bových poruch až k dnešnímu modernímu 
léčebnému rehabilitačnímu ústavu pro děti 
i dospělé. Máme i samostatné pracoviště 
pro léčbu pacientů se stavy po poranění mí-
chy. Na straně druhé je zde další speciali-
zované pracoviště s ošetřovatelskými lůžky, 
ovšem s rozšířeným programem léčebné 
rehabilitace. Hlavním heslem vyjádřeným 
i v logu léčebny je: Posadit, postavit, udělat 
krok.

 Jednou z léčebných metod poskytovaných 
ve vašem zařízení je hipoterapie. 
Chováte vlastní koně, nebo tuto službu 
pro vás zajišťuje některá specializovaná 
organizace?
Hamzova léčebna spoluzakládala před 
mnoha lety dnešní společnost pro hipote-
rapii. Pro tyto účely máme nyní v léčebně 
čtyři pečlivě vycvičené koně, kteří tuto práci 
zvládají. Musí jít vždy o koně raději men-
šího vzrůstu, kteří mají výdrž delší chůze 
s pacientem. Sice jde o zátěž menší, protože 

většinou se jedná o děti, ale i tak musejí 
být naprosto klidní, s pravidelnou chůzí, 
vycvičení na stanovené povely. Hipoterapie 
je velmi specifická léčebná metoda, která 
díky zvláštnímu charakteru pohybu hřbetu 
koně při chůzi probouzí funkci našich svalů, 
především vzpřimovacích. Nedá se v celém 
rozsahu nahradit jednou jinou metodou. 
Navíc má významný pozitivní vliv psychic-
ký, protože dítě prožívá přímý intenzivní 
kontakt s velkým teplým a hodným zvíře-
tem. Bohužel jde o metodu velmi nákladnou 
a není plně hrazena zdravotní pojišťovnou. 
Proto si musejí rodiče připlácet. Zde je nut-
no zmínit velikou podporu Nadace Koopera-
tiva, která přispívá našim pacientům na tuto 
léčbu a též podpořila zásadně vznik naší 
krásné samostatné jízdárny, takže cvičení 
mohou probíhat po celý rok.

 Kolik pacientů ročně léčíte?
Léčebna v roce 2016 léčila přes 5500 pa-
cientů. Celkem to znamená více než 180 tisíc 

ošetřovacích dnů, protože se podařilo využít 
lůžka na téměř 98 procent. 

 Nemocnice i odborné léčebny včetně 
lázní se trvale potýkají s hodnotou úhrady 
za své výkony. Umožňuje vám současná 
výše plateb za ošetřovací dny zajišťovat 
potřebnou péči a zároveň udržovat 
a obnovovat areál léčebny?
Nic není ideální. Ani velikost finančních pro-
středků pro zdravotnictví. Obecně ve státě 
asi ani jejich nejefektivnější využití. Léčebna 
ale pracuje a zčásti se rozvíjí, opravuje. Takže 
odpověď je poloviční. Rozhodně nemáme 
potřebný dostatek peněz. Musí to být proto 
řešeno cestou získávání grantů, ale i darů. 
Máme stále dost budov, které potřebují 
opravu, modernizaci. Snažíme se správně 
odměňovat naše pracovníky, rozvíjet léčebné 
programy. Žijeme tedy na určité hraně. Ale 
věřím, že u nás léčení pacienti jsou spokojeni.

 Součástí léčebny je také park 
a arboretum. Pomáhá i klid a zeleň samy 
o sobě s léčením pacientů?
Zakladatel léčebny prof. dr. František Ham-
za byl nesporně až geniální člověk. Jeho 
myšlenky a programy objevovali často zdra-
votníci až po mnoha letech. Věděl dobře, že 
například zdravé prostředí a čistý vzduch 
jsou léčebné prostředí. Nakonec i v lázních 
mají tyto podmínky pro činnost. Platí to 
stejně tak pro pacienty dětské a dospělé 
v dnešním rehabilitačním ústavu. Myslím, 
že to vědí a přicházejí znovu.

 Potýkáte se s nedostatkem lékařů a sester, 
což je obecně problém většiny zařízení 
v České republice?
Jednoduše: ano. Nicméně máme rozhodně 
alespoň předepsané počty pracovníků ve 
všech profesích, abychom zvládli i nároč-
nou léčbu. Zde je ovšem velký otazník do 
budoucnosti. Generační krize je skutečnost 
a navíc bychom určitě s více odborníky umě-
li i posílit léčebné programy a udělat toho 
pro pacienty ještě více. 

Posadit, postavit, udělat krok  
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé má tradici sahající 
k počátku 20. století. Podle ředitele zařízení a lékaře 
Václava Volejníka loni léčebnou prošlo 5500 pacientů 

VÁCLAV VOLEJNÍK
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 Kdy se vaše společnost do výroby 
fotoknih pustila?
Společnost CEWE Německo byla v Evropě 
úplně první, která se v roce 2005 pustila do 
masové výroby fotoknih. V České republice 
tento produkt nabízíme od samého počátku. 
Od roku 2005 nabízíme CEWE FOTOKNI-
HU, od roku 2006 s českou verzí programu 
(do té doby byl program pouze v NJ), a to 
s českým objednávacím programem, který 
je samozřejmě pro naše zákazníky zdar-
ma. S originální  CEWE FOTOKNIHOU je 
spojeno mnoho výhod, jsou zaměřené na 
kvalitu a také doprovodný servis. Proto ji 
v žádné zemi nenajdete pod jiným názvem 
než CEWE FOTOKNIHA a ve všech zemích 
obdržíte stejné výhody. 

 Jak dlouho trvalo, než se pro tento 
produkt vytvořil trh?
Rádi říkáme, že originál CEWE FOTOKNI-
HU tvoří a pravidelně inovují naši zákazníci. 
CEWE FOTOKNIHA vznikla jako reakce na 
situaci na trhu v době, kdy se zákazníkům 
množily někam ukládané digitální foto-
grafie. CEWE FOTOKNIHA jim poskytla 
nástroj pro výběr a archivaci těch nejlepších 
fotografií, které během roku – na dovolené, 
svatbě či jiné události – vytvořili.  Navíc 
v podobě skutečné knihy, kterou si každý 
může sám nebo za pomoci automatického 
asistenta sestavit ve svém počítači a nechat 
vyrobit v profesionální kvalitě. Potřeby 
našich zákazníků pravidelně monitorujeme, 
a když vidíme, že se v cestě k jejich spokoje-
nosti vyskytne nějaká systémová překážka 
nebo přání, ihned to řešíme. Takto mimo 
jiné vznikla stoprocentní garance vrácení 
peněz při jakékoli nespokojenosti s vyrobe-
nou knihou, jež odbourala u našich zákazní-
ků obavy z objednání své první knihy.

 Jakým způsobem se poptávka po 
fotoknihách vyvíjí? Kolik procent vaší 
produkce fotoknihy tvoří?
Zájem o originál CEWE FOTOKNIHY 
meziročně roste o desítky procent. Těší nás 

to, protože víme, že na trhu nepatříme mezi 
nejlevnější. Avšak kvalita a trvanlivost vyro-
bených knih díky CEWE technologiím a po-
užívaným prvotřídním materiálům je pro 
naše zákazníky více než několik ušetřených 
stokorun. Aktuálně tvoří CEWE FOTOKNI-
HY zhruba 25 procent ze všech vyráběných 
fotoproduktů naší společnosti.    

 Jak dlouho trvá výroba jedné fotoknihy 
a kde je tisknete?
Samotná výroba CEWE FOTOKNIHY je 
záležitost dvou dnů. Zjednodušeně řečeno, 
jeden den se vytiskne a slepí vnitřek, druhý 
den se po vytvrdnutí lepidla na vnitřek 
přilepí desky knihy a kniha může cestovat 
k našemu zákazníkovi. Většinu CEWE 
FOTOKNIH vyrábíme v moderním CEWE 
provozu v Praze na Chodově, některé spe-
ciální typy CEWE FOTOKNIH v Německu 
či v ostatních CEWE provozech v jiných 
zemích. Samotná výroba je však už jen ta 
poslední tečka za každou knihou. Nejdůle-
žitější je vybrat fotografie, grafiku, případ-

ně napsat texty a knihu sestavit. To je na  
našich zákaznících. Je to ovšem ta největší 
přidaná hodnota každé knihy. Ten čas, který 
věnovali její přípravě.  

 O které další fotografické produkty 
kromě knih mají zákazníci největší zájem?
Možná pro někoho bude překvapivé, že to 
jsou stále ještě samotné fotografie, které se 
jako dříve tisknou na papír. Máme celkem 
49 specializovaných prodejen po celé České 
republice a zde má náš zákazník možnost 
vytisknout svou fotografii přímo na počká-
ní, a to i z mobilního telefonu. O tuto službu 
je obrovský zájem. Samozřejmě pokud má 
zákazník větší množství fotografií, zasílá je 
pomocí internetu přes naše webové stránky 
přímo do výroby a pohodlně si je vyzvedne 
v libovolné prodejně či sběrně fotografií 
v blízkosti svého bydliště. Velký meziroční 
nárůst zaznamenáváme také u fotoobrazů. 
Je přece úžasné pověsit si doma nějakou 
svou krásnou fotografii z cest nebo rodin-
ných událostí, a to velkém formátu – na 
fotoplátnu či v zaskleném rámu. Největší 
zájem o naše fotoslužby je v období Vánoc 
– zde jsou hitem nejrůznější FOTODÁRKY 
a především naše CEWE FOTOKALEN-
DÁŘE. 

 Jaké novinky v prezentaci fotografií 
připravujete?
Koncem měsíce února jsme měli celoevrop-
ský Veletrh inovací. Zde se s kolegy schází-
me a posuzujeme nápady z jiných zemí. Po 
vyhodnocení pak v létě to nejlepší zavádíme 
do výroby. Takže se nechte překvapit a občas 
se podívejte na naše webové stránky –  
www.fotolab.cz či www.cewe.cz. 

Fotoknihy píší zákazníci   
Fotoknihy, fotokalendáře nebo fotoobrazy uchovávají lidem
nejcennější vzpomínky, říká Pavel Schreiber, 
předseda představenstva společnosti CEWE 
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 Na co kladete největší důraz?
Koncern ICOM transport se během 20 let 
stal jednou z největších a nejmodernějších 
dopravních firem v České republice. Hlavní 
strategií je zajištění kvalitní dopravní obsluž-
nosti jednotlivých krajů. Dlouhodobě jsme 
se zaměřili na kvalitu dopravní obslužnosti. 
Díky moderní technice dokážeme nabídnout 
vysokou kvalitu našich služeb. Pokud má být 
firma konkurenceschopná, pak musí vydělané 
peníze vrátit do společnosti. U nás především 
do obnovy vozového parku a odměňování 
zaměstnanců. Průměrné stáří našich vozidel 
je nižší než tři roky. A právě díky modernímu 
vozovému parku a modelu řízení firmy má 
naše společnost zajištěnou budoucnost. 

 V Česku je dlouhodobě nedostatek řidičů 
autobusů. Jak tuto situaci řešíte?

Problém je nejen lidi získat, ale 
ty kvalitní udržet. Snažíme se 
vytvořit nadstandardní pod-
mínky pro práci řidičů. Řízení 
autobusu je v ČR vnímáno jako 
chlapská práce, ale máme i ženy 
řidičky. Technika je tak daleko, 
že už to není fyzicky namáhavé. 
Je poutavé si to vyzkoušet, třeba 
na akci Dny s ICOM.  

 V kolika krajích působíte? 
Momentálně zajišťujeme 
dopravní obslužnost v devíti krajích. Rádi 
bychom se zúčastnili výběrových řízení 
i v ostatních krajích. V rámci zájezdů jezdíme 
po celé Evropě. Co se týče kamionů, působí-
me jak v tuzemsku, tak i v Evropě. Dále dis-
ponujeme autorizovaným servisem Merce-

des-Benz, čerpacími stanicemi, 
službami měření emisí a myčka-
mi vozidel. Rozhodli jsme se pro 
rozšíření naší činnosti o provoz 
logistického centra, jehož vybu-
dování je v současné době ve  
fázi příprav. Dopravní uskupe- 
ní provozuje 800 autobusů,  
300 souprav nákladních vozidel 
a zaměstnává 1800 lidí. 

 Investuje do ekologické 
dopravy?

Neustálé investice do vozového parku jsou 
garancí bezpečnosti a komfortu cestujících. 
Od roku 2013 nejezdí v barvách ICOM vozy 
nižší ekologické třídy než Euro 5. V současné 
době již máme 51 procent vozového parku 
ekologické třídy Euro 6 a zbytek činí Euro 5. 

Do detailů promyšlená firma 
Ročně naše vozy ujedou 71 milionů kilometrů. Autobusy přepravíme 32 milionů
 cestujících, říká generální ředitel ICOM transport Zdeněk Kratochvíl
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 Dopravu a logistiku postihla krize v roce 
2008. Došlo k pročištění trhu? 
Zmiňovanou krizi jsme vnímali jako výzvu, 
velkou příležitost pro to obsadit krátkodobě 
uvolněné pozice na trhu, což se nám, my-
slím, celkem úspěšně povedlo. Jinak bych 
řekl, že konkurence přibývá než naopak.

 S kolika vozy jste začínali?
V roce 2011 jsme začínali s 20 velkoobjemo-
vými soupravami, dnes má náš rozmanitý 
vozový park téměř 500 jednotek.

 Pomohlo by vám sjednocení systému 
mýta pro všechny země EU?
Sjednocení mýtného systému by určitě 
pomohlo snížit administrativní náročnost 
vyúčtování mýta, ale není to nijak zásadní 
překážka. Daleko nebezpečnější je ne-

nápadné zavádění různých 
omezení v jednotlivých státech 
EU v oblasti mezd, zákonných 
dob odpočinku řidičů apod. 
Ty vedou k ochraně vnitřních 
trhů, popírají hlavní myšlenku 
EU o otevřeném trhu a volném 
pohybu zboží a osob.

 Je pro vás průjezd Prahou 
nebo jen jediné dálniční spojení 
na Moravu komplikací?
Ano, nedostatečná infrastruk-
tura má negativní vliv na průběh přeprav, 
s tím souvisí horší hospodárnost vozidla, 
vyšší spotřeba, větší nároky na časový 
průběh přeprav. To vše zvyšuje naše náklady 
a pro společnost to má dopad hlavně v oblas-
ti životního prostředí. Mimo jiné i z těchto 

důvodů se dlouhodobě snažíme 
obsluhovat více zákazníků 
v zahraničí, v zemích s vysokou 
úrovní infrastruktury. Jako 
vážný problém vidím i nedo-
statek parkovacích míst, což 
v kombinaci s přísnými režimy 
doby odpočinku řidiče vytváří 
občas téměř neřešitelné situace.

 Jak se vyrovnáváte třeba 
s opravami dálnice D1?
Kombinací použití moderních 

informačních systémů, větší kapacity a více 
lidských zdrojů lze i ve ztížených podmín-
kách zajistit přepravy v režimu just-in-time. 
Negativní dopad to ale má v podobě zvýše-
ných nákladů. Ty nelze vždy promítnout do 
koncové ceny. 

Podnikání komplikuje nedokončená síť dálnic
Problémem jsou i ochranářská opatření v západoevropských zemích, 
říká statutární ředitel CEE Logistic Marek Macháček
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Vzhledem k tomu, že 
jsme firmou, která 
zahájila své aktivity 

v tomto oboru již před více 
než 12 lety, máme určitě co 
nabídnout. Jako každý, kdo 
zkouší něco nového, jsme také 
my prošli vývojem, kde jsme 
zkoušeli různé elektronické 
sestavy použitelné pro různé 
typy oděvů. Celý tento nový 
obor prošel vývojem od 
jednodušších aplikací, určených 
na začátku výhradně pro módní, sportovní 
či volnočasové aktivity, až nyní k oděvům 
určeným pro profesionální nasazení při 
vykonávání nejrůznějších pracovních 
činností. Nabízíme sady zařízení určené pro 
plnou textilní integraci, světelné systémy, 
systémy vyhřívání, senzorové systémy 
a komunikační systémy a samozřejmě 
i jejich kombinace, kde právě vidíme velkou 
přidanou hodnotu a náš technologický 
náskok.
Vše je samozřejmě podpořené poměrně 

silným know-how našich pracovníků a spo-
lupracujících firem či institucí. 
Co se týká novinek, v loňském roce to 

bylo určitě zatím to nejvyšší technologické 
řešení, na kterém jsme spolupracovali. Při 
zapojení do českého konsorcia čtyř firem 
a ZČU Plzeň jsme navrhli řešení budoucího 
chytrého zásahového obleku pro hasiče. 
Účastnili jsme se tzv. „předkomerčního 
tendru“ podpořeného belgickou vládou 
a v tomto tendru naše konsorcium zvítězilo. 
Myslím, že jsme tímto úspěchem v Evropě 

získali poměrně vysoké ocenění 
a určitě i respekt potenciální 
konkurence.
Dále bych zmínil ještě 

zahájení úspěšné spolupráce 
se sportovní firmou Fischer 
Sports, kde jsme se podíleli 
na vývoji nového topného 
elementu schopného upravo-
vat vaši lyžařskou obuv „na 
míru“ dle skutečného tvaru 
vaší nohy. Toto řešení dostalo 
na výstavě ISPO 2017 v Mni-

chově nejvyšší ocenění a nyní se připravuje 
sériová výroba.
Hodně zkoušíme nové typy světelných 

zdrojů a principů osvětlení, vhodné rovněž 
do textilních aplikací. A pak ještě chceme 
vyhřívat fotbalové trávníky pomocí textilie. 
Takže se rozhodně nenudíme.
Co se týká naší pozice na trhu, sledujeme 

pochopitelně potenciální konkurenci v těch 
nejvyspělejších zemích. Tím, že v oboru pra-
cujeme již poměrně dlouhou dobu a máme 
technologický náskok, daří se nám získávat 
nové zákazníky. Samozřejmě se snažíme 
vybírat si nová, zatím nevyzkoušená řešení 
a zkusit je komercionalizovat. I toto je naše 
cesta na další trhy k novým zákazníkům.

 Jaké novinky jsou nyní aktuální v oblasti 
konektorové techniky a jaká je v této oblasti 
vaše pozice ve srovnání se světem?
Jádro naší firmy tvoří specialisté, technici 
a konstruktéři, kteří prošli světem té klasické 
konektorové techniky a kabelové konfekce. 
Ta cesta – a byla to i moje dřívější specializa-

ce – byla hodně dlouhá, téměř 13 let. V roce 
2005 jsme na to navázali a začali přemýšlet 
o spojení dvou světů, a sice světa elektroniky 
a světa textilií, kde vlastní propojování či 
spojování hraje velmi důležitou roli. Nejprve 
jsme se začali zabývat úpravou těch „kla-
sických“ komerčních konektorů tak, aby je 
přijal svět textilií. Později jsme přidali a stále 
přidáváme vlastní konstrukční řešení, určená 
výhradně pro textilní aplikace. Pratelnost je 
například jednou ze základních vlastností, 
které musíme garantovat. Ve světě se již 
objevují také některá zajímavá řešení, ale ta 
zatím nejsou vidět v sériové výrobě. Ta naše 
řešení už ano, a docela dlouho. Je málo firem 
v Evropě či na světě, které mohou ukázat   
12 let dozadu na svá komerční řešení a jme-
novat reference v tomto novém, moderním 
oboru. Máme technologický náskok a chceme 
ho ještě posílit.

 Jak se vám daří spolupracovat 
s vysokými školami – vychováváte si 
zde své budoucí pracovníky, přejímáte 
myšlenky z jejich výzkumu? Máte také 
nějakou spolupráci na mezinárodní úrovni?
Pokud se bavíme o vývoji nebo společném 
vývoji, ano, velmi rádi spolupracujeme 
s akademickým prostředím či s dalšími 
vývojovými organizacemi u nás i ve světě.
Již několik let spolupracujeme například 

s Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou 
textilní a dále se Západočeskou univerzi-
tou a její Elektrotechnickou fakultou. Dále 
bych ještě zmínil spolupráci s Univerzitou 
Pardubice a VUT Brno. Rovněž v zahraničí 
se nám daří spolupráce na podobné úrovni, 
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Náš trumf: chytrý oblek pro hasiče
Nositelná elektronika a inteligentní textilie 
mají před sebou budoucnost. Co v tomto oboru 
nabízíte vy a na jakých novinkách právě nyní 
pracujete, ptáme se Ing. Milana Baxy,  
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jde zejména o Německo, Rakousko a Belgii, 
snažíme se proniknout v těchto aktivitách 
i do Francie.
Spojení našich pracovníků a studentů 

či doktorandů, jejich výzkumných a vývo-
jových aktivit, výměna zkušeností na nej-
různějších úrovních a samozřejmě nabídka 
pracovních míst těmto kreativním lidem 
patří k jedné z priorit naší společnosti. Uva-
žujeme i o zapojení zahraničních studentů 
VŠ do těchto aktivit.

 Jaký je váš objem výroby a pozice 
v daném segmentu – nepokouší se 
konkurence o převzetí vaší firmy?
Obor nositelné elektroniky a inteligent-
ních textilií a jeho záběr se v poslední době 
docela rozšiřuje. „Nositelné“ je vlastně 
vše od chytrých náramků a hodinek až po 
nejrůznější složitosti… My tento obor od za-
čátku chápeme trochu jinak. Jde především 
o textilní integrace, nové vlastnosti, zvýšený 
komfort oděvů, novou funkcionalitu těchto 
oděvů a řešení, používání nových materiá-
lů… To znamená to pravé spojení dvou světů, 
jak jsem zmínil již dříve, a sice světa elek-
troniky a světa textilií. Další zásadní výzvou 
v tomto odvětví je příprava industrializace 
takových řešení, tzn. příprava sériové výro-
by a udržitelnosti kvality takových řešení. 
A to je další nezbytná součást nabízených 
služeb naší firmy a zároveň velká zodpo-
vědnost směrem k významným oděvním 
značkám. Zde vidíme naprosto jasnou pozici 
naší společnosti. V tomto světě totiž uděláte 
chybu jen jednou.
Jsme v podstatě rodinnou firmou, vlast-

něnou dvěma fyzickými subjekty. Do firmy 
z obou rodin již nastupuje druhá generace, 
aby někdy v budoucnu pokračovala v tom, co 
jsme my zahájili. Ale na to je ještě spous-
ta času. Nepodléháme zatím pokušením 
o převzetí firmy konkurencí, děláme poctivě 
a s velkou pokorou svoji práci a chceme být 

úspěšní. To, co ale určitě v blízké budouc-
nosti nastane, bude větší angažovanost 
zahraničních manažerů. Jde především 
o projektové řízení a zákaznické služby. Tím, 
že operujeme v mnoha zemích – prozatím 
jen v Evropě –, je potřeba určité větší flexibi-
lity na pořadu dne.

 Jaký je váš názor na současné kurzovní 
zásahy ČNB, dotkne se vás nějak brexit?
Naše společnost pracovala před zásahy 
a bude určitě dál pracovat a fungovat i po 
zásazích ČNB. Samozřejmě jako exportéři 
(realizujeme cca 70 procent objemu tržeb 
v zahraničí) jsme měli vyšší tržby a tím jsme 
si vytvořili určité rezervy, které jsme mohli 
reinvestovat. Bylo by tedy nekorektní říci, 
že nás to nezajímá. Pro to budoucí období se 
snažíme kalkulovat již v návaznosti na před-
pokládané posílení koruny vůči euru. S tím 
souvisejí i investice do technologií a výroba 
s celkově vyšší přidanou hodnotou, kde vás 
výkyvy tolik neohrožují.
Náš recept je jednoduchý, děláme věci 

jinak…
Je samozřejmě škoda odchodu Velké Bri-

tánie z EU. Zatím jednou velkou neznámou 
je nastavení nových obchodních pravidel, 
to je určitě zásadní a důležité pro naši zemi 
a její exportní zaměření. I my v současné 
době zkoušíme různé vývojové a výrobní ak-

tivity spojené se subjekty ve Velké Británii, 
rozhodně se neuzavíráme.
Já osobně vidím daleko důležitější faktor 

pro stabilitu podnikatelského prostředí v ur-
čité kontinuitě zahraniční politiky naší vlády 
a dalších představitelů naší země. Právě 
toto se ve vyspělých zemích západní Evropy 
a samozřejmě ve všech transatlantických 
vazbách nejvíce cení. Kdo nedrží slovo, stává 
se nevěrohodným a to platí určitě i v našem 
byznysu.

 Co bude podle vašeho názoru nosným 
oborem vaší firmy za dvacet let?
To není jednoduchá otázka. U technologické 
firmy, jako jsme my, se všechno rychle vy-
víjí. Svět kolem nás se vyvíjí rychlostí a tech-
nologickým tempem, o kterém jsme ještě 
před několika lety netušili, že by to takhle 
mohlo být. Bohužel tento vývoj má i svá 
křehká místa. Je to určitě aktuálně velký ne-
klid ve světě, migrace obyvatel, boj o strate-
gické suroviny, nebezpečí v kyberprostoru… 
To vše jsou faktory, které mohou vize a plány 
kohokoli přerušit či zásadně ovlivnit. Dost 
často se právě technologie stávaly a stávají 
jedním z nástrojů skupin lidí, které chtějí 
převzít kontrolu nad těmi druhými.
Takže pokud si toto vše nebudeme zásad-

ně připouštět, chtěli bychom určitě vybudo-
vat a držet stabilní vývojově-výrobní firmu, 
ve které bude příjemné pracovat a kde se 
budou lidé těšit na další pracovní den, den 
bez stresu a den strávený mezi příjemnými 
spolupracovníky. Chtěli bychom určitě začít 
vyrábět nové portfolio výrobků na bázi 
nanotechnologií či nanomateriálů vhodných 
pro nositelné a integrovatelné technologie. 
Chtěli bychom zavést tištěné technologie 

a možná i biotechnologie. Chtěli bychom se 
stát důležitým a spolehlivým dodavatelem 
v tomto rozvíjejícím se odvětví, chtěli by-
chom se prosadit na nejnáročnějších trzích 
ve světě. 
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Tím, že v oboru
pracujeme již poměrně
dlouhou dobu a máme
technologický náskok,
daří se nám získávat
nové zákazníky.
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 Když se řekne ložisko, velká část 
veřejnosti si představí automobil. Pro jaké 
další obory ale svoje výrobky dodáváte?
Hlavním výrobním programem naší spo-
lečnosti je produkce jehličkových a váleč-
kových ložisek a kladek pro automobilový 
průmysl, strojírenství a poprodejní sektor. 
Ve svém výrobním portfoliu máme více než 
2500 různých typů ložisek. Naše produkty 
jsou aplikovány do převodovek, motorů, 
systémů řízení, setrvačníků, nábojů kol, 
kompresorů a mnoha dalších. Automobilový 
průmysl tvoří zhruba 70 procent obratu  
a 30 procent prodeje jde do oboru strojíren-
ství a poprodejního sektoru.  Ve strojírenství 
dodáváme například do brzdných systémů 
vysokorychlostních vlaků TGV, převodovek 
nebo nábojů kol kombajnů John Deere, Agco 
a Claas, stavební techniky Liebherr, nářadí 
Bosch, kompresorů Edwards, dále pak 
dodáváme do tkalcovských strojů, vleků, la-
novek, oceláren, těžební techniky a dalších.  
Máme přes 300 různých zákazníků, škála 
a rozmanitost aplikací a oborů je skutečně 
obrovská, což dělá náš obor velice zajíma-
vým a perspektivním zároveň.

 Jaké automobilky například využívají 
vaše ložiska? 
Našimi zákazníky v automobilovém průmys-
lu jsou Mercedes (Daimler), Jaguar Land Ro-
ver, VW, Škoda, Audi, BMW, Renault, Nissan, 
Peugeot, Citroën, Iveco, Scania, Ford, Kia 
nebo také sportovní a luxusní vozy Ferrari, 
Porsche, Maserati nebo Bentley. 
Jako poslední velice zajímavý 
projekt jsme získali nominaci 
výroby ložisek do elektromo-
bilů Jaguar I-Pace s výrobou 
od letošního roku, což vnímám 
jako velice důležitý posun 
vývoje našeho závodu z důvodu 
změny trendu v automobilovém 
průmyslu a větší koncentrace 
a budoucnosti predikované 
v elektromobilitě, digitalizaci 
a autonomním řízení vozidel. 

 Jak zákazníky získáváte?
Zákazníky získáváme přes celosvětovou síť 
prodejců a aplikačních techniků, kteří s nimi 
spolupracují na rozvoji nových technologií. 
Dále pak aktivně oslovujeme naše stávající 
a potenciální zákazníky na výstavách a ve-
letrzích, dnech otevřených dveří. Důležitou 
součástí jsou i pravidelné návštěvy u zákaz-
níků. Jsme si vědomi toho, že bez proaktivní 
účasti bychom nebyli úspěšní. 

 Pracoval jste v různých pozicích 
v různých kulturách, studoval jste 
a pracoval devět let v USA, nyní řídíte 
osmým rokem závod japonského majitele. 
Co užitečného se můžeme naučit od 
Japonců a Američanů a opačně?
Obecně řečeno, Češi a Slováci jsou velice 
chytří lidé a máme také výborné technické 

dovednosti a znalosti. Někdy 
je to právě opačně, kdy se 
Japonci a Američané mohou 
učit od nás. Je však škoda, že si 
mnohdy sami nevěříme a spo-
léháme se na dovednosti jiných. 
Je potřeba dát lidem motivaci 
a možnosti realizace. Jinak 
k oběma kulturám: Američané 
se vyznačují jistou dávkou se-
bevědomí, někdy až moc. Řeší 
problémy moc rychle, většinou 
krátkodobě a bez hlubokých 

znalostí dat. Japonci jsou naopak velice 
hloubaví lidé – hodně přemýšlejí a dívají se 
na věci dlouhodobě. Neradi dělají unáhlená 
a rychlá rozhodnutí. A pro své rozhodování 
právě potřebují obrovskou dávku dat a in-
formací. Je neskutečné, do jaké hloubky až 
jdou. U nich je cílem najít skutečnou příčinu 
problému, aby udělali správné rozhodnu-
tí. Potom už realizace musí proběhnout 
velice rychle. A protože skutečně šli až do 
potřebného detailu, tak by realizace měla 
být správná, bez následných úprav akčních 
plánů a řešení problémů za provozu. Každá 
kultura má nějaká pozitiva a negativa. Já 
věřím, že je dobré vybrat to nejlepší z obou 
a ideálně je zkombinovat.

 Velkou překážkou rozvoje řady 
strojírenských firem v Česku je nedostatek 
absolventů v technických oborech. Narážíte 
také na tyto limity?
I v našem případě je nedostatek zaměstnan-
ců od kvalifikovaných techniků po operátory 
velkým tématem. Strategie, jak tuto situaci 
řešit, stojí na několika pilířích. Zaprvé mu-
síme budovat v regionu jméno naší značky, 
především v Olomouci, kde se nacházíme 
a odkud pochází značná část našich zaměst-
nanců. Začali jsme tedy pracovat na PR, aby 
se o nás veřejnost dozvěděla více. Pomáhá 
nám i skutečnost, že jsme v loňském roce 
mimo jiné získali národní ocenění Odpo-
vědná firma roku nebo že jsme již pětkrát 
získali ocenění Zaměstnavatel Olomouckého 
kraje. Před pěti lety nás v Olomouci téměř 
nikdo neznal, dnes už jsme v Olomouckém 
kraji v povědomí a jsme vyhledávaným 
zaměstnavatelem. Druhým pilířem je spolu-
práce se školami. Třetím pilířem je spolu-
práce s veřejnou sférou, různými organiza-
cemi a angažovanost prosadit nutné změny. 
Tady je to bohužel běh na dlouhou trať, ale 
i zde postupně vidíme posun. Jsme aktivní 
v krajské radě pro vzdělávání a inovace, 
účastníme se kulatých stolů, prezentujeme, 
připomínkujeme přes různé organizace, kde 
jsme členy, legislativní změny a podobně. 

Králové ložisek
Podle Petra Nováka, generálního ředitele společnosti 
Koyo Bearings Česká republika, dodává olomoucká firma 
své produkty například pro světové automobilky i rychlovlaky TGV

MANA ŽER 
ROKU 2016
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 V čem vidíte největší význam technických 
univerzit v rozvoji České republiky?
Technická univerzita, jako je České vysoké 
učení technické v Praze, vychovává nejen 
experty v technických disciplínách, ale 
i budoucí řídící pracovníky pro tvořivé 
týmy v různých oblastech výroby a služeb. 
Právě výchovou ke tvořivosti, schopnosti 
hledat nová řešení a inovace přispívá České 
vysoké učení technické a další technic-
ké univerzity u nás k růstu produkčních 
funkcí země.

Co by měl manažer podle vás nabídnout 
svému týmu?
Na prvním místě je to vize a formulace cílů 
pro práci týmu. Dále můžeme jmenovat 
schopnost pracovat s novými informacemi,  

s informačními systémy oboru. Velmi dů-
ležité jsou znalosti a kompetence manažera 
vytvářející přirozenou odbornou autoritu. 
Manažer by měl mít schopnost vlídně uplat-
ňovat své snahy řídit a měl by být schopen 
empatie a porozumění pro členy týmů.

Jakou úlohu má manažer, jestliže řídí 
procesy ve veřejné zprávě?
Především by měl mít již zmíněnou 
přirozenou autoritu a odborné znalosti 
a kompetence. To ale nestačí. Ve veřejné 
správě je velmi důležitá schopnost 
vyjednávání, nacházení konsenzu pro 
manažerské rozhodování a schopnost 
sjednocování tvořivých schopností 
lidí k hledání všeobecně prospěšných 
řešení. 

 Zkoušíte různé technologie 
pěstování. Jaké ovoce přináší 
spolupráce s výzkumnými 
ústavy, univerzitami či dalšími 
vědeckými institucemi?
Ve spolupráci s nejlepšími 
odborníky v oboru provádíme 
dlouhodobě řadu polních po-
kusů zaměřených na ověřování 
nových technologií, testování 
odrůd vhodných do naší suché 
oblasti, využívaní systému 
precizního zemědělství, pokusy 
v oblasti výživy, fungicidů i používání 
biopreparátů. Máme vyčleněno 170 hektarů 
pozemků, kde uplatňujeme top technologie. 
Pokud se osvědčí, využijeme je na ostatních 
plochách. Například u ozimé řepky zkou-
šíme hlavní, nové a perspektivní odrůdy 
s agrotechnikou s výnosy semen nad čtyři 
až pět tun na hektar. O všech výsledcích je 

informována zemědělská ve-
řejnost. Výsledkem je zavedení 
netradičních osevních postupů 
s cílem udržení vody v kraji-
ně, zamezení eroze a udržení 
rozvoje zemědělství zejména 
v suchých oblastech. 

 Dosahujete u obilovin, olejnin 
či chmele vyšších výnosů než 
konkurence?
I v sušších klimatických pod-
mínkách dosahujeme dlouho-

době špičkových výnosů polních plodin, a to 
výrazně nad průměrem rakovnického okre-
su, kraje i ČR. Nejde však o to dosáhnout 
maximálních výnosů, ale o tzv. ekonomické 
výnosy, protože cílem podnikání je vytvo-
řit zisk. Je proto potřeba ke každému poli 
přistupovat individuálně, s využitím jeho 
potenciálu a respektováním současného 

stavu. Za naše ekonomické výsledky i etické 
podnikání jsme obdrželi řadu ocenění. 

 A co výdaje na výzkum v rostlinné výrobě. 
Jsou srovnatelné s vyspělými zeměmi?
Měly by být vyšší, protože nové vědecké po-
znatky jsou základem dalšího rozvoje oboru. 
Měl by být kladen větší důraz na aplikovaný 
výzkum a transfer výsledků vědy a výzkumu 
do zemědělské praxe.

 Znáte recept na úspěšné podnikání?
Úspěšné podnikání je výsledkem týmové 
práce. Základem jsou kvalitní a obětaví ma-
nažeři s vědomostmi, strategickým uvažo-
váním, zdravým sebevědomím, přesvědčo-
vacími schopnostmi a osobním příkladem, 
schopní ovlivňovat druhé. To nejcennější, co 
úspěšná firma má, jsou lidi. Vytvořit kolek-
tiv schopných a pro vše zapálených pracov-
níků je základním pilířem úspěchu. 

Manažer by měl být schopen empatie 
Nad významem technických univerzit a tím, 
jak by měl vypadat ideální manažer, se zamýšlí 
prof. Ing. Petr Moos, CSc., z Fakulty dopravní 
Českého vysokého učení technického v Praze

Rostliny 4.0. Úspěšný pěstitel stojí na výzkumu a inovacích 
I v sušších podmínkách dosahujeme špičkových výnosů všech 
plodin, říká jednatel společnosti LUPOFYT Jaroslav Mikoláš
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 Zabýváte se výrobou a prodejem 
žáruvzdorných izolačních vláken. K jakým 
účelům se tyto produkty především 
využívají?
Žáruvzdorná izolační vlákna nacházejí 
uplatnění v mnoha průmyslových aplika-
cích při vysokých teplotách až do 1800 °C. 
Typickými aplikacemi jsou například vy-
zdívky různých pecních agregátů v hutním, 
keramickém či petrochemickém průmyslu, 
doprava roztavených kovů ve slévárenství, 
instalace izolačních přípravků pro lití barev-
ných kovů a oceli apod.

 V jaké formě je nabízíte na trhu?
Vláknité výrobky se dodávají v různých for-
mách – například v podobě volného vlákna, 
rohoží, plstí, vakuově vyráběných tvarovek, 
desek, izolačních bloků aj. Pro příslušné 
aplikace se výrobky dodávají v různých obje-
mových hmotnostech či tvrdostech nebo se 
povrchově či jinak upravují. 

 Jste součástí mezinárodní skupiny 
Unifrax, jejíž kořeny sahají do roku 1891. 
Na kolika trzích skupina nyní působí? 
Skupina Unifrax má globální působnost a je 
jedním ze světových lídrů ve svém oboru. 
Skupina provozuje téměř 30 závodů v růz-
ných regionech, má širokou prodejní síť a vý-
znamné obchodní partnery. Tradičně silné 
zastoupení má v Evropě, USA, Číně a Indii.

 Odkdy vaše společnost 
vyrábí v Dubí na Teplicku, 
kolik pracovníků v současnosti 
zaměstnáváte?
Historie našeho závodu v Dubí 
sahá až do roku 1872 a je spo-
jena s bohatou tradicí sklářské 
výroby na Teplicku. Žáruvzdor-
ná vlákna a výrobky z nich se 
v naší společnosti vyrábějí již 
od roku 1982 po dlouhá léta 
pod označením Sibral. V roce 

2007 vstoupila naše společnost do mezi-
národní skupiny Unifrax. V současnosti 
zaměstnáváme až 130 zaměstnanců.   

 Jaká část vaší produkce jde na vývoz 
a jaká se uplatní na tuzemském trhu?
V současnosti vyvážíme až 90 procent naší 
produkce. Výrobky z naší společnosti se 
uplatňují zejména na evropském trhu – 
nejvíce vyvážíme například do Německa, 
Rakouska, Nizozemska, Polska či Itálie, ale 
dodáváme také do vzdálenějších zemí, jako 

je Rusko, Egypt, Turecko aj.   

 Připravovali jste se nějak na 
zrušení devizových intervencí, 
zasáhne pohyb kurzu 
ekonomiku vaší společnosti?
Situaci v této oblasti sledujeme, 
ale zatím nepřijímáme žádná 
zvláštní opatření i vzhledem ke 
skutečnosti, že naše finanční 
transakce spojené s nákupem 
vstupů a prodejem se odehrávají 
převážně v eurech.    

 Sklářství a keramický průmysl mají 
v zemi dlouhou tradici. Koresponduje s tím 
i zaměření škol a učilišť, produkují dostatek 
kvalitních absolventů?
Díky personální politice naší společnosti 
nemáme problém v oblasti zajištění tech-
nického personálu pro naši činnost, i když 
v posledním období cítíme zvýšený tlak na 
trhu práce. Jsem rád, že je postupně řešena 
otázka zaměření našeho školství více na 
technické obory. Ještě výrazněji mne v této 
souvislosti těší, že se v posledním období 
daří také obnovovat prestiž a popularitu 
našeho odvětví.  

 Pomohl Rok průmyslu a navazující Rok 
řemesel oživit zájem o technické obory?
Tyto projekty je nutné vnímat v kontextu 
dalších akcí, které již proběhly nebo jsou 
naplánovány pro zvýšení motivace mladých 
lidí studovat technické obory a také se jim 
věnovat po skončení studia v průmyslových 
podnicích, což je to nejpodstatnější. Myslím, 
že teprve budoucnost ukáže, nakolik zmíně-
né projekty byly úspěšné. 

Devadesát procent výrobků vyvážíme 
Žáruvzdorná izolační vlákna z Dubí na Teplicku 
nacházejí podle jednatele české pobočky společnosti Unifrax
Petra Škváry uplatnění od Německa přes Rakousko, 
Rusko, Egypt po Turecko
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 Hlavní aktivitou CzechInvestu je 
dojednávání investic do České republiky. 
Kolik jste jich za dobu vašeho působení 
dojednali?
Nebudu počítat konec roku 2014, kdy jsem se 
v CzechInvestu teprve zabydloval, a letošní 
rok pochopitelně ještě nemáme uzavřený. Za 
roky 2015 a 2016 je to tedy 206 dojednaných 
investičních záměrů – zahraničních i tu-
zemských – za bezmála 108 miliard korun. 
V důsledku tak bylo nebo bude vytvořeno 
přes 26 tisíc nových pracovních míst, hlavně 
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

 Potřebujeme vůbec další? Vždyť Česká 
republika již delší dobu hlásí téměř plnou 
zaměstnanost. Firmy si stěžují, že noví 
pracovníci nejsou.
Česká ekonomika se teď nachází ve zlomo-
vém období. Hospodářství je v mimořádně 
zdravém stavu, nezaměstnanost máme 
jednu z nejnižších v Evropě. Před dvěma 
roky tak tomu ovšem ještě nebylo, proto 
jsme pracovali se zadáním vytvářet nová 
pracovní místa a soustředit se na high-tech 
obory. A toto jsou výsledky. Nyní máme čas 
soustředit se na investice s vyšší přidanou 
hodnotou (high-tech obor nebo finální 
výrobek), které s sebou přinášejí i růst mezd 
a zvyšování životní úrovně našich lidí. 

 A jsou už v Česku nějaké takové investice?
Loni to bylo 25 procent námi dojednaných 
investic, rok předtím 30 procent. Za příklad 
nade všechny považuji záměr společnosti  
GE Aviation vybudovat zde globální centrum 
vývoje, testování a výroby turbovrtulových 
motorů. Jde o unikátní počin, protože  
GE zde umístí nejen výrobu, ale současně také 
související výzkumně-vývojové aktivity. Nová 
letecká továrna se obvykle otevírá v časové 
periodě deset až 15 let, nové vývojové a výrob-
ní centrum tak jednou za 20 a globální ještě 
za více let. Vývoj, výroba a export komerčně 
používaných leteckých motorů jsou v současné 
době lokalizovány pouze ve čtyřech zemích na 
světě – Spojených státech amerických, Fran-
cii, Velké Británii a Kanadě. Česko se stane 
pátým členem této světové špičky.

Aby podíl těchto investic s vyšší přidanou 
hodnotou rostl, je třeba tím směrem orien-
tovat i podporu. S ministerstvem průmyslu 
a obchodu nyní připravujeme novelu zákona 
o investičních pobídkách, která by měla pod-
poru těchto investic ještě více akcentovat.

 CzechInvest má ale vedle jednání 
o investicích spoustu dalších aktivit, že?
Je jich opravdu široká škála, ale všechny mají 
společného jmenovatele. Posílení atraktiv-
nosti a konkurenceschopnosti českého pod-
nikatelského prostředí. Pro investory z oborů 
high-tech je důležitá spolupráce s tuzemskou 
výzkumně-vývojovou základnou. Koncem 
loňského roku jsme pro ně spustili portál 
Czech-research.com, který přináší souhrnné 
informace o českém vědecko-technickém 
prostředí, zajímavých pracovištích či mož-
nostech podpory výzkumu a vývoje v Česku.
Rozšiřujeme naše služby pro startupy. 

Začínající inovativní podnikatele podporu-
jeme v rámci celého procesu jejich vývoje, 
od úplných začátků až po jednání s možným 
investorem. Kompletní informace o české 
startupové scéně soustředíme na dalším 
našem portálu CzechStartups.org. „Kosmic-
kým“ startupům pomáháme v inkubátoru 
Evropské kosmické agentury ESA BIC Prague 

založeném s pomocí hlavního města Prahy 
a dalších partnerů loni na jaře. Umíme tak 
propojovat začínající firmy s velkými inves-
tory a velcí investoři naopak vidí ekosystém, 
který jim ukazuje potenciál lidí a kompetencí.

 „Kosmické“ startupy? Co si pod tím 
můžeme představit?
Spousta inovací, které byly původně určeny 
pro řešení situací souvisejících s vesmírným 
programem, našla své využití i v běžném ži-
votě – ať už jde o počítače, mobily, nebo třeba 
akuvrtačku. Evropská kosmická agentura ve 
svých inkubátorech dává šanci začínajícím 
firmám tyto technologie dostat do života 
běžného spotřebitele. Případně pomocí jejich 
inovací vylepšuje svůj vlastní program. Loni 
před Vánocemi jsme inkubovali prvních šest 
českých startupů. Například firmu Festka, 
která extrémně lehký a pevný materiál grafen 
používá při výrobě cyklistických rámů, anebo 
InsightArt, která nejmodernější spektrální 
senzory z vesmírné stanice používá pro ově-
řování pravosti uměleckých děl.

 Každý má něco, s čím se pravidelně ve své 
práci potýká. Co je to ve vašem případě?
Na straně našich klientů, investorů, je to 
přehršel byrokracie s nejistým výsledkem. 
To jim nedovoluje zahájit své aktivity u nás 
tak rychle, jak by si všichni – oni i my – 
přáli. Proto občas musíme jít a projekty 
postrkovat. Důvodem je komplikovanost 
a nepřehlednost například povolovacích 
procesů, jako jsou různá stavební a podobná 
povolení – i při splnění všech podmínek.
A pak mne mrzí ohodnocení mých lidí. Za 

loňský rok dojednali pro Českou republiku 
investice v hodnotě přes 64 miliard korun, 
tedy každý téměř jednu miliardu, která při-
nese bezmála 200 nových pracovních míst. 
A přesto nastupují za mzdu srovnatelnou 
s platem prodavačky ze supermarketu. 

 Máte nějaké motto, kterým se řídíte?
Mám postoj, který vlastně popisuje práci nás 
v CzechInvestu i to, že chceme dostat naši 
zemi mezi top investiční lokality: It always 
seems impossible, until it’s done. 

CzechInvest loni dojednal investice za 64 miliard korun
Překážkou investic je přehršel byrokracie s nejistým výsledkem, 
říká Karel Kučera, generální ředitel státní agentury CzechInvest
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 Nošovice jsou proslavené především svým 
zelím. Jaká byla loňská úroda?
V loňském roce bylo v naší oblasti dosta-
tek srážek, proto výnos zelí v roce 2016 
byl vysoký, některé odrůdy dosahovaly 
výnos až sto tun z hektaru. 
Kysané zelí stále vyrábíme starým 

dobrým klasickým šlapáním, v minulosti 
jsme zkoušeli  dusat zelí hydraulickým  
pěchem, ale toto zelí nemělo takovou 
kvalitu, proto stále používáme tradiční 
způsob  šlapání.

 Před dvanácti lety zasáhl družstvo 
příchod automobilky Hyundai, která 
zabrala nejúrodnější pole. Podařilo se za tu 
dobu výpadek kompenzovat?

Příchod automobilky Hyundai způsobil 
v pěstování zelí družstvu problémy, museli 
jsme zelí začít pěstovat na méně úrodných 
půdách, kde se v minulosti vůbec nepěs-
tovalo. V současné době je již 
situace lepší, protože během  
12 let se nám podařilo na těch-
to pozemcích zvýšit úrodnost.

 Kompenzaci od automobilky 
jste dostali rozloženou na 
deset let, bude se do budoucna 
v ekonomice družstva 
projevovat, že na pole musíte 
jezdit dál? Byli jste nuceni 
třeba zdražit?
Přesunem pěstování zelí na 

náhradní pozemky vzrostly náklady na 
pěstování. Zelí jsme nezdražili, zavedli jsme 
úsporná opatření, tak aby naše kysané zelí 
bylo cenově konkurenceschopné.
 

 Je pro vás automobilka konkurencí na 
pracovním trhu, sháníte hůře zaměstnance?
V katastru družstva byla postavena automo-
bilka, přes počáteční obavy, že to bude pro 
nás konkurence na pracovním trhu, nedošlo 
k odchodu našich zaměstnanců do automobil-
ky. Lidé, kteří byli zvyklí pracovat na poli a se 

zvířaty, nemají zájem pracovat 
v uzavřených halách továrny.

 Na co se vaše družstvo kromě 
zelí zaměřuje?
Družstvo se kromě pěstování 
a zpracování zelí zaměřuje na 
pěstování brambor, trav a jetele 
na semeno, obilovin, řepky. 
Vzhledem k tomu, že družstvo 
chová 480 kusů dojnic s užit-
kovostí 10 500 litrů, vyrábí 
i krmné plodiny. 

Nošovické zelí přežilo i stěhování 
Při šlapání zelí stroje člověka nenahradí, 
říká Jiří Vícha, místopředseda představenstva 
Zemědělského družstva vlastníků Nošovice

MANA ŽER 
ROKU 2016
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JIŘÍ VÍCHA

Kolem fotovoltaiky existuje řada mýtů, jedním z nich je například 
představa, že solární panely jsou nebezpečným odpadem a  po 
skončení životnosti zůstanou ležet ladem na polích. Opak je totiž 
pravdou – recyklace solárních panelů, které v následujících dese-
tiletích doslouží, se bohatě zaplatí z prodeje surovin „vytěžených“ 
ze zpracování vyřazených modulů.

Podle studie Ekonomická bilance výroby a  likvidace fotovoltaic-
kých modulů v ČR z ČVUT se náklady na recyklaci běžných kře-
míkových solárních modulů zaplatí již z rozebrání panelů a získání 
hliníku, mědi nebo stříbra a  řady dalších využitelných vzácných 
kovů, které tyto panely obsahují.

„Recyklací krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získá-
me mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití 
při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků. Mezi tyto 
materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, jako 
jsou stříbro, indium, galium, germanium, molybden a  další. Pro 
sklo platí, že recyklací lze získat až 95 procent skleněného mate-
riálu s čistotou 99,99 procenta. Pro hliník tato hodnota dosahuje 
téměř 100 procent a nízká energetická náročnost procesu ušetří 
až 70 procent energie nutné pro výrobu nového hliníku,“ říká La-
dislava Černá z  Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů 
ČVUT v Praze.

Z propočtů ČVUT také vyplývá, že je státem nastavená výše pří-
spěvků na budoucí recyklaci solárních panelů zbytečně vysoká. 
Odborná studie ČVUT potvrdila, že celkový výnos z prodeje suro-
vin získaných recyklací fotovoltaických panelů v České republice 
by se pohyboval ve výši 1,7 miliardy korun. Likvidace panelů si 
tedy vydělá sama na sebe.

Druhý život vysloužilých solárních panelů: 
STANE SE Z NICH CENNÁ SUROVINA

KOMERČNÍ PREZENTACE

OTÁZKA: REsolar je 
největší český kolektivní 
systém. Jak se vám 
podařilo zaujmout vlastníky 
elektráren?
ODPOVĚĎ: Impulzem 
k založení REsolar pro 
budoucí recyklaci solárních 
panelů byla především 
obrana proti nesmyslně 
nastavenému systému a výši 
recyklačních příspěvků, 
které jsou v rámci Evropy 
ojedinělé. Naším posláním je 
maximální transparentnost 
hospodaření a efektivní 
nakládání s vybranými 
recyklačním příspěvky. Vznik 
REsolar iniciovala Solární 

asociace a Aliance pro 
energetickou soběstačnost ve 
spolupráci s klíčovými hráči 
fotovoltaického průmyslu v ČR, 
opíráme se tak o dlouhodobě 
vybudovanou důvěru v solárním 
sektoru.

OTÁZKA: Musíte se potýkat 
s nějakými bariérami při 
rozvoji recyklace solárních 
panelů v ČR?
ODPOVĚĎ: Jde především 
o nejasný přístup úřadů 
k výměnám panelů 
a komponent na solárních 
elektrárnách. Vyřazené panely 
se v ČR téměř nevyskytují. 
Důvodem je neurčitá situace 

v jejich výměně při poškození, 
neboť jejich provozovatelům 
může hrozit ztráta podpory. Ve 
spolupráci se Solární asociací 
jsme proto loni uspořádali 
seminář s Energetickým 
regulačním úřadem s cílem 
nalézt řešení, které by situaci 
odblokovalo. Dokud se tato 
legislativní bariéra nezmění, trh 
s recyklací panelů se z našeho 
pohledu nebude dále rozvíjet. 
Současně se však potvrzují 
pozitivní očekávání od solárních 
technologií: v České republice 
jsou kvalitní panely s dlouhou 
životností, takže nás jejich 
recyklace čeká za dvě až tři 
desítky let.

Ing. Radek Brychta, předseda 
dozorčí rady REsolar

Rozhovor se zakladatelem systému pro recyklaci panelů REsolar
Od roku 2013 na trhu funguje kolektivní systém REsolar, který zajišťuje plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců 

solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon klientů sdružených 
v REsolar představuje 636 MW, což činí REsolar s tržním podílem 31 procent největším kolektivním systémem na recyklaci 

solárních panelů. Mezi jeho zakladatele patří Radek Brychta, který působí v REsolar na pozici předsedy dozorčí rady.
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Kolem fotovoltaiky existuje řada mýtů, jedním z nich je například 
představa, že solární panely jsou nebezpečným odpadem a  po 
skončení životnosti zůstanou ležet ladem na polích. Opak je totiž 
pravdou – recyklace solárních panelů, které v následujících dese-
tiletích doslouží, se bohatě zaplatí z prodeje surovin „vytěžených“ 
ze zpracování vyřazených modulů.

Podle studie Ekonomická bilance výroby a  likvidace fotovoltaic-
kých modulů v ČR z ČVUT se náklady na recyklaci běžných kře-
míkových solárních modulů zaplatí již z rozebrání panelů a získání 
hliníku, mědi nebo stříbra a  řady dalších využitelných vzácných 
kovů, které tyto panely obsahují.

„Recyklací krystalických a tenkovrstvých solárních modulů získá-
me mnoho materiálu pro následné zpracování a opětovné použití 
při výrobě fotovoltaických modulů nebo jiných výrobků. Mezi tyto 
materiály patří hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, jako 
jsou stříbro, indium, galium, germanium, molybden a  další. Pro 
sklo platí, že recyklací lze získat až 95 procent skleněného mate-
riálu s čistotou 99,99 procenta. Pro hliník tato hodnota dosahuje 
téměř 100 procent a nízká energetická náročnost procesu ušetří 
až 70 procent energie nutné pro výrobu nového hliníku,“ říká La-
dislava Černá z  Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů 
ČVUT v Praze.

Z propočtů ČVUT také vyplývá, že je státem nastavená výše pří-
spěvků na budoucí recyklaci solárních panelů zbytečně vysoká. 
Odborná studie ČVUT potvrdila, že celkový výnos z prodeje suro-
vin získaných recyklací fotovoltaických panelů v České republice 
by se pohyboval ve výši 1,7 miliardy korun. Likvidace panelů si 
tedy vydělá sama na sebe.

Druhý život vysloužilých solárních panelů: 
STANE SE Z NICH CENNÁ SUROVINA

KOMERČNÍ PREZENTACE

OTÁZKA: REsolar je 
největší český kolektivní 
systém. Jak se vám 
podařilo zaujmout vlastníky 
elektráren?
ODPOVĚĎ: Impulzem 
k založení REsolar pro 
budoucí recyklaci solárních 
panelů byla především 
obrana proti nesmyslně 
nastavenému systému a výši 
recyklačních příspěvků, 
které jsou v rámci Evropy 
ojedinělé. Naším posláním je 
maximální transparentnost 
hospodaření a efektivní 
nakládání s vybranými 
recyklačním příspěvky. Vznik 
REsolar iniciovala Solární 

asociace a Aliance pro 
energetickou soběstačnost ve 
spolupráci s klíčovými hráči 
fotovoltaického průmyslu v ČR, 
opíráme se tak o dlouhodobě 
vybudovanou důvěru v solárním 
sektoru.

OTÁZKA: Musíte se potýkat 
s nějakými bariérami při 
rozvoji recyklace solárních 
panelů v ČR?
ODPOVĚĎ: Jde především 
o nejasný přístup úřadů 
k výměnám panelů 
a komponent na solárních 
elektrárnách. Vyřazené panely 
se v ČR téměř nevyskytují. 
Důvodem je neurčitá situace 

v jejich výměně při poškození, 
neboť jejich provozovatelům 
může hrozit ztráta podpory. Ve 
spolupráci se Solární asociací 
jsme proto loni uspořádali 
seminář s Energetickým 
regulačním úřadem s cílem 
nalézt řešení, které by situaci 
odblokovalo. Dokud se tato 
legislativní bariéra nezmění, trh 
s recyklací panelů se z našeho 
pohledu nebude dále rozvíjet. 
Současně se však potvrzují 
pozitivní očekávání od solárních 
technologií: v České republice 
jsou kvalitní panely s dlouhou 
životností, takže nás jejich 
recyklace čeká za dvě až tři 
desítky let.

Ing. Radek Brychta, předseda 
dozorčí rady REsolar

Rozhovor se zakladatelem systému pro recyklaci panelů REsolar
Od roku 2013 na trhu funguje kolektivní systém REsolar, který zajišťuje plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců 

solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon klientů sdružených 
v REsolar představuje 636 MW, což činí REsolar s tržním podílem 31 procent největším kolektivním systémem na recyklaci 

solárních panelů. Mezi jeho zakladatele patří Radek Brychta, který působí v REsolar na pozici předsedy dozorčí rady.
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 Zdravotnictví se dlouhodobě potýkalo 
s otázkou spravedlivého financování. 
Jsou nyní podle vás výkony nemocnic ze 
strany zdravotních pojišťoven adekvátně 
ohodnoceny?
Systém financování se v minulosti zastavil 
někde v polovině změn. Dnes jsou snahy 
změnit systém úhrad, ale úplně se to nedaří. 
Pořád není zcela jasné, co úhrada kryje. 
Jsou zde lidská práce, materiál, technologie, 
energie, investice do nemovitostí a další. Ne 
na všem je shoda. Navíc jednotlivé odborné 
společnosti mají různou váhu, což je dáno 
historicky. 
Každá se snaží co nejlépe prodat svou 

důležitost, takže některé jsou zkrátka 
zvýhodněny na úkor jiných. A ještě k tomu 
přidejte, že různé subjekty mají různou 
individuální měrnou jednotkovou sazbu. 
Není to transparentní a není to správné, ale 
je to tak. Změny je nutné ve všech těchto 
rovinách dělat najednou. Vždyť ani otázka, 
jestli třeba za operaci žlučníku mají mít 
všechny nemocnice stejně, není spolehlivě 
a jednoznačně zodpovězena. Medicína má 
různé úrovně. Specializovaná a superspe-
cializovaná péče, to jsou odlišné kategorie. 
Ale ani tohle dělení úhradová vyhláška tak 
úplně nerespektuje. Potřebujeme především 
systém, který by definoval prostředí a pra-
vidla a měl ambici fungovat dlouhodobě. 
Nikdy není úplně snadné plánovat a řídit, 
když se vám za rok za dva mohou dramatic-
ky změnit podmínky. 

 Další palčivou otázkou je 
nedostatek lékařů a sester. 
Jak jste na tom v Pardubickém 
kraji?
Nedostatek lékařů i nelékař-
ského zdravotnického perso-
nálu je problémem, který trápí 
všechna zdravotnická zařízení 
napříč celou Českou republi-
kou. Společnost Nemocnice 
Pardubického kraje pochopitel-
ně není výjimkou. Rovněž naše 

společnost by uvítala personální posílení na 
většině svých pracovišť. 
Chybějí nám hlavně zdravotní sestry, ale 

i lékaři, byť v menším množství. Z tohoto 
důvodu personální oddělení v uplynulém 
roce výrazně rozšířilo náborové aktivity 
o další programy a projekty, aby se zvýšily 
naše šance v boji českých zdravotnických 
zařízení o personál. V uplynulém roce jsme 
zavedli náborové příspěvky pro pracoviště, 
kde je situace nejkritičtější. Rozběhl se také 
program „Přiveďte nového kolegu“. Motivuje 
naše stávající pracovníky k tomu, aby se dle 
vlastních možností pokusili přivést nové 
zdravotnické zaměstnance. 
Letos rozjíždíme stipendijní program pro 

mediky a studenty nelékař-
ských zdravotnických oborů 
a rozšířili jsme spolupráci 
s personálními agenturami. 
Samozřejmě se snažíme, aby-
chom byli i nadále zajímavým 
zaměstnavatelem pro stávající 
personál. V letech 2015 až 
2016 mzdové prostředky se 
všemi přidruženými náklady 
narostly o 12 procent. V tomto 
trendu pokračujeme i letos. 
Od 1. března došlo k navýšení 

základních tarifních mezd zaměstnanců 
o deset procent a u smluvních mezd o sedm 
procent. Ještě dodám, že uvedené se netýká 
top managementu.

 Chystáte investice do modernizace 
jednotlivých zdravotnických zařízení 
Nemocnice Pardubického kraje? Pokud 
ano, které považujete za nejvýznamnější?
Samozřejmě chystáme. Nejdůležitějšími pro-
jekty jsou modernizace Svitavské nemocnice 
a především výstavba centrálních příjmů 
v Pardubické a v Orlickoústecké nemocnici, 
které jsou koncipovány v souladu se struk-
turálním plánem rozvoje obou nemocnic 
a v souladu s vývojem moderní medicíny.
Třeba v Pardubické nemocnici je nyní 

11 příjmových míst pro zdravotnickou 
záchrannou službu a nelze je za současného 
stavebního uspořádání organizačně propojit. 
Centrální urgentní příjem by řešil nejen tuto 
situaci, ale byl by i komplexním řešením efek-
tivní koncentrace akutní péče v obou nemoc-
nicích, protože by měl přímou návaznost na 
lůžka intenzivní péče, centrální operační sály 
i na akutní standardní lůžka. Momentálně 
je zpracována úvodní studie. Bude však ještě 
předmětem odborných diskusí a také jednání 
o finančních nákladech. 

Lékaře a sestry lákají stipendia
Podle Tomáše Gottvalda, generálního ředitele společnosti
Nemocnice Pardubického kraje, není otázka financování
zdravotnických zařízení stále uspokojivě vyřešena

MANA ŽER 
ROKU 2016

86 l Profit

TOMÁŠ GOTTVALD
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 Vaše společnost je známá mimojiné 
pěstováním rakytníku řešetlákového. Jak 
jste se k této neobvyklé plodině dostali?
V roce 1988, po ničivé rychlé povodni, kdy 
za čtyři hodiny napršelo 120 milimetrů vody 
a bohužel byly dokonce oběti na životech, se 
začal psát příběh naší velmi netypické rost-
linky – rakytníku řešetlákového, latinsky 
Hippophae rhamnoides.

 Jak povodeň souvisela se začátkem 
pěstování rakytníku?
Došlo na tehdejší dobu k velmi tvrdému 
zatravnění orné půdy, poklesu tržeb. Bylo 
nutné změnit celou koncepci firmy, což se 
bohužel nestalo. Nicméně jeden obchodní 
partner přinesl zajímavou myšlenku, bylin-
ky, a mimo jiné nám přivezl šťávu z rakyt-
níku řešetlákového. Dnes na to vzpomínám 
s úsměvem, to se již psal roky 1990 až 1991, 
a v té době toho ohromného podnikatelské-
ho nadšení jsme vysázeli první plochy. Byl 
velmi rychle vymyšlen řečeno dnešními 
slovy byznys plán a všichni jsme si mysleli, 
že oslníme svět. Bohužel se nic takového ne-
stalo, přišlo mnoho let absolutního propadá-
ku, nezájmu. Rozvezla jsem spoustu vzorků, 
oslovila spoustu renomovaných firem, nikdo 
o tyto plody neměl zájem. Bylo to zvláštní 
období.

 Co přineslo změnu?
Naštěstí největší propagátoři rakytníku 
šířili osvětu. Ing. Bajer z Velkého Oseku 
a pan profesor Valíček byli určitě tahouny, 
kteří posunuli tuto rostlinu do širšího 
povědomí.

 Představte nám trochu rakytník...
Rakytník řešetlákový je keř původem 
z Ruska. Již před mnoha lety se hojně vy-
užíval v léčitelství, a to například na území 
Mongolska a Číny. Do Čech a do Evropy 
se rakytník řešetlákový dostal nejen díky 
svým léčivým účinkům, ale i díky svému 

zajímavému vzhledu. Stal se tak oblíbenou 
dekorativní dřevinou.

 S čím rakytník pomáhá zdraví?
Sibiřský zázrak, citron severu, i tak je 
nazývána jedna ze zdraví nejprospěšnějších 
rostlin severní polokoule. Rakytník původně 
používali šamani sibiřských 
kmenů jako účinný lék lidového 
léčitelství. V medicíně se rakyt-
ník a výrobky z rakytníku pou-
žívají k regeneraci organismu, 
urychluje hojení ran. Používá 
se k léčbě kožních onemocnění, 
sliznice, vředů, zažívacích po-
tíží, následků ozařování a che-
moterapie, gynekologických 
potíží. Pomáhá proti zahlenění 
a zánětům plic. Významnou 
měrou hojí sliznice, žaludeční 

i dvanáctníkové vředy. V tibetské medicíně 
se dodnes používá při kardiovaskulárních 
chorobách. Rakytník udržuje harmonickou 
funkci centrální nervové soustavy. Je v něm 
velké množství antioxidantů a ochraňuje 
esenciální mastné kyseliny. Slouží jako 
potravina, má desetkrát více vitaminu C než 
pomeranč.

 Pěstujete pouze rakytník na plody, nebo 
z něj vyrábíte finální výrobky?
Naše firma z něj vyrábí několik produk-
tů. Je to stoprocentní rakytníková šťáva, 
šetrně pasterovaná. Dále je to rakytníkový 
sirup, obsah rakytníku 50 procent, slazená 
řepným cukrem. Dalším produktem je 
rakytníková marmeláda, pečený čaj, sušená 
směs na čaj. Tyto produkty vyrábíme 
v naší provozovně ve Vysokých Studnicích. 
Plody jsou sbírány ručně, veškeré pracovní 
postupy jsou prováděny v naší firmě, takže 
od začátku do konce vidíme na celý výrobní 
proces. To nám umožňuje s absolutní jisto-
tou kontrolovat kvalitu našich výrobků. 

 Jak novinku před lety přijali zákazníci 
a jakými cestami ji nyní nabízíte na trhu?
Rakytník má dvě nezvyklé vlastnosti. Jed-
na je, že vzhledem k vysokému obsahu ole-
jových částic se v obalu dělí na dužninovou 
a olejovou část, a kdo tento výrobek vidí 
poprvé, může nabýt dojmu, že je produkt 

zkažený. Druhou vlastností je 
jeho zvláštní vůně. Některým 
to vadí, myslí si dokonce, že 
výrobek je zkažený. Ne, je 
jenom nesmírně specifický. 
Všechny tyto výrobky je 
možné si buď objednat přes 
internet, nebo telefonicky. 
Nejsme v obchodní síti, pro-
tože požadavky na marži jsou 
neslýchané a moje krédo je 
zachovat kvalitu, s jakou jsme 
poprvé přišli na trh. 

Rakytník přinesla povodeň
Sibiřský zázrak nebo citron severu. To jsou podle 
Ing. Aleny Novákové, předsedkyně představenstva 
akciové společnosti Luka, názvy pro keř, který začali 
pěstovat před třemi desítkami let
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 Jak vás zasáhlo razantní omezení 
fotovoltaiky v Česku před několika lety?
Ano, přežili jen ti silní, kteří působili v oboru 
fotovoltaiky již dlouho a také nebyli závis-
lí jen na malém českém trhu. Nás vývoj 
v České republice spíš lidsky mrzel z pohledu 
rozvoje elektřiny ze slunce v jiných evrop-
ských zemích a ve světě.  Solartec již v té době 
realizoval instalace souběžně v Čechách i na 
Slovensku a pak jsme postupovali přes Bul-
harsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajinu, Polsko 
a Maďarsko. Ve všech těchto zemích má dnes 
Solartec HOLDING a.s. dceřiné společnosti, 
které poskytují služby lokálním zákazníkům. 

 Jak je to dnes?
Došlo k určitému uvolnění možnosti instalace 
malých fotovoltaických systémů na rodinné 
domy. Využití fotovoltaických panelů také pro 

ohřev vody dokonce podporuje ministerstvo 
životního prostředí v programu Zelená úspo-
rám. Zcela jiná je situace a rozvoj jak malých, 
tak velkých instalací ve světě, kde se tento 
zdroj elektřiny ze slunce opravdu významně 
podílí na celkové výrobě, ale také nezávis-
losti provozovatelů na velkých 
energetických gigantech.  

 O co je nyní největší zájem?
My jsme naše aktivity zredu-
kovali na výrobu zakázkových 
fotovoltaických panelů různých 
rozměrů a tvarů a panelů pro 
integraci do fasád a střech atrií. 
Fotovoltaické panely také opra-
vujeme. V servisování fotovol-
taických elektráren jsme úspěš-
ní pro dlouhodobou stabilitu, 

zkušenosti a znalosti z technologie výroby jak 
solárních článků, tak výroby panelů i profe-
sionálního navrhování a projektování již od 
roku 1993. Solartec MED provozuje Diagnos-
tickou a zkušební laboratoř fotovoltaických 
modulů včetně největší komory pro teplotní 

cyklování v ČR. Akreditaci 
laboratoře získal Solartec v roce 
2013. Všechny folovoltaické 
elektrárny z Evropy dozoruje 
vlastním softwarem z Dohledo-
vého dispečinku v Rožnově pod 
Radhoštěm a zobrazení mají na 
chytrých telefonech také zákaz-
níci. Nadále pokračujeme s do-
dávkami a instalacemi velkých 
folovoltaických elektráren na 
klíč. Třeba na Ukrajině, v Polsku 
a Maďarsku. 

Udržujeme výrobu elektřiny ze slunce v celé Evropě 
Nástup akumulačních systémů a jejich zlevňování podle Jaromíra 
Řeháka z firmy Solartec MED vrátí fotovoltaiku opět do hry

MANA ŽER 
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 Albatros Media za posledních několik let 
nakoupil deset vydavatelství se zaměřením 
od e-knih po detektivky. Kam jste se během 
té doby posunuli?
Naše společnost za posledních několik let 
prošla masivní expanzí, kterou dosud nepo-
važujeme za ukončenou. Na startu této etapy 
byl Albatros jedním z českých vydavatelů 
dětské literatury, který nesměle nahlížel do 
dalších tržních segmentů. Dnes je suverén-
ním lídrem knižního trhu, vydávajícím ve  
13 různých nakladatelstvích ročně skoro 
2000 nových knih ve 25 jazycích, s neo-
chvějnou pozicí v dětské literatuře i v non-
-fiction a se zásadním a rostoucím podílem 
ve fiction. Kromě toho jsme dokončili 
desítky dalších rozvojových projektů, díky 
nimž jsme otevřeli nové prodejní kanály, 
začali oslovovat nové zákaznické skupiny, 

zcela přepracovali přístup k marketingu, zá-
sadně zlepšili kvalitu rozhodování o nových 
titulech, masivně expandovali na Sloven-
sku i v řadě dalších zemí, aktivně vstoupili 
do moderních oblastí e-knih i audioknih, 
redefinovali firemní poslání a hodnoty 
a také založili Nadaci Albatros, 
do které každoročně odvádíme 
přes 10 milionů korun určených 
pro podporu sociálně znevý-
hodněných dětí a mladých lidí 
v přístupu ke vzdělání. 

 Albatros byl tradičně 
vnímán jako vydavatelství 
knih pro děti. Není pro široce 
rozkročený vydavatelský 
dům tento název poněkud 
svazující?

Nakladatelství Albatros se i nadále věnuje 
výhradně vydávání těch nejkvalitnějších 
a nejhodnotnějších dětských knih. Naší 
obrovskou výhodou pak je existence dalších 
12 nakladatelství, která se mohou zaměřit 
na produkci z ostatních knižních segmen-
tů, případně i na dětské knihy, které svým 
zaměřením nezapadají do značky Albatros. 

 Čeští čtenáři jsou vysoko nad průměrem 
EU v počtu přečtených knih. Podniká se vám 
díky tomu v oboru lépe?

Určitě, jsme rádi, že atraktivita 
čtení je ve spektru volnočaso-
vých aktivit v ČR tak vysoká, 
a snažíme se tuto pozici dále 
podporovat. Navázali jsme na-
příklad velmi úspěšnou spolu-
práci se společností Ahold, v je-
jímž rámci již dvakrát zákazníci 
obchodů Albert mohli získávat 
skvělé a kvalitní dětské knihy ze 
zlatého fondu. Tato spolupráce 
byla zákazníky Albertu nesmír-
ně pozitivně hodnocena. 

Značka Albatros je pro nás závazek
Expanze vydavatelství ještě není ukončena, 
říká Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media
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 Tesla Mladá Vožice je od 
roku 2011 vlastněna českou 
rodinnou společností. Jak se 
vám daří?
Před čtyřmi lety jsme zahájili 
projekt reinstalace procesů 
ve firmě. Nejprve jsme získali 
data potřebná pro analýzu 
stávajícího stavu. Zavedli jsme 
reporting, díky němuž jsme 
měli denně přehledně k dispo-
zici aktuální data z hlavních 
procesů. Na základě těchto 
informací jsme mohli udělat účinná opat-
ření. Ta se projevila na včasnosti dodávek, 
množství odvedených hodin, snížení počtu 
neshod a ve výsledku vedla ke zlepšení 
ekonomických výsledků společnosti. Pořídili 
jsme nové CNC stroje, jež vedou k rychlejší-

mu obrábění s vyšší přesností. 
Naplánované cíle se nám daří 
naplňovat. Od 1. 1. 2017 jsme 
spustili upgrade řídicího systé-
mu, který nám přinese možnost 
časově řídit výrobu současně se 
zavedením nových řešení. Nové 
technologie nám umožňují vy-
rábět přesněji, s vyšší efektivi-
tou a s neustálou kontrolou nad 
splněním termínu.

 Dá se dlouhá tradice firmy 
označit za konkurenční výhodu? 
Výrobky Tesla mají ve světě stále dobrý 
zvuk. Vznikaly již ve 30. letech minulého 
století a jejich výroba úspěšně probíhala za 
bývalého režimu. V příštím roce oslavíme  
50 let od založení Tesly Mladá Vožice. V sou-

časné době jsme strojírenským závodem 
se zakázkovou výrobou, kdy podle výkre-
sů zákazníka vyrábíme díly a montážní 
sestavy, které se stávají součástí finálních 
výrobků našich klientů. Naše výrobky slouží 
v různých zařízeních, např. v inkubátorech 
nebo v robotech k odstraňování min. Našimi 
montážními sestavami jsou např. frézova-
cí hlavy do dřevoobráběcích strojů. Jako 
strojírenský závod si Tesla Mladá Vožice 
dokázala získat značné renomé.

 Vaše produkce směřuje zejména do zemí 
EU. Proč? 
Našimi cílovými zákazníky jsou země EU, 
a to spíše sousední země naší republiky. 
Souvisí to s typem naší výroby, kdy jsme 
vlastně prvovýrobou našich zákazníků. Roli 
sehrávají dopravní náklady. 

 Výrobci automobilů se snaží o co největší 
unifikaci výroby komponent. Jak se to 
promítá do výroby tlumičů?
Tlak ze strany automobilek na výrobce 
narůstá, a to zejména v podpoře jízdních 
vlastností, trvanlivosti a hmotnosti výrob-
ku, což vždy nelze nazývat levným řešením. 
Typ tlumiče velmi souvisí s typem vozu, 
jeho využitím a také prostředím, ve kterém 
se pohybuje. Materiály tedy musejí být 
pevnější, lehčí, nezatěžující životní prostře-
dí a recyklovatelné. Mnohdy tak narůstají 
investice výrobců do strojního vybavení 
a automatizace výroby. 

 Jaké jsou dnes hlavní požadavky výrobců 
automobilů, pokud jde o kvalitu tlumičů 
pérování, použité materiály? 
Ohledně bezpečnostních standardů doznala 
změn i výroba tlumičů, a to nejen v rámci 
komponent tlumiče, ale i ve standardech 

jejich testování. I zde hraje 
velkou roli požadavek na trvan-
livost a funkčnost. Jako příklad 
bych uvedl pevnostní svary 
nebo povrchové úpravy pístnic. 
Výrobek, který nevyhoví stan-
dardům, nemá šanci na úspěch.

 Společnost KCME působí na 
trhu teprve čtyři roky. Můžete 
vaši firmu stručně představit?
KYB Chita Manufacturing Eu-
rope s.r.o. je výrobním závodem 
japonské společnosti KYB, která patří mezi 
největší výrobce tlumičů na světě. Pro-
duktem společnosti v Chrudimi je výroba 
vinutých pružin pro tlumiče do osobních au-
tomobilů. Výroba pružin byla u nás zahájena 
na konci roku 2013. Důvodem vzniku bylo 
pokrýt hlavní evropské trhy, a zrychlit tak 
reakci na potřeby našich zákazníků na poli 

náhradních dílů. Distribuce je 
zajištěna sesterskou společností 
KGE, sídlící v Německu.

 Společnost KYB má naopak 
dlouhou historii. Můžete 
popsat její podnikatelskou 
a obchodní filozofii? 
Společnost KYB vznikla v roce 
1919 v Japonsku. Díky neu-
stálému vývoji našich výrobků 
s cílem zvyšovat jejich kvalitu 
se stala jedním z největších 

dodavatelů tlumičů ve světě. Vyrábí také po-
silovače řízení, elektroniku pro automobily, 
zemědělská zařízení, zařízení pro železnice, 
letadla, lodní dopravu, tlumiče budov při ze-
mětřesení, invalidní vozíky a další. Obchodní 
strategií KYB je rozšíření trhu od japonských 
automobilek k těm evropským. Další metou 
je zahájení výroby pro českou značku. 

Rodinný podnik navazuje na dobrou českou tradici 
Výhody rodinného podnikání vidím v osobním emočním zájmu majitele 
o firmu a v rychlosti, kterou lze uplatnit od rozhodnutí k činům, 
říká ředitelka společnosti Tesla Mladá Vožice Renata Francová

Tlak automobilek na výrobce tlumičů roste 
Aby výrobci komponent pro automobily splnili vysoké nároky, 
musejí investovat, říká Robert Frank, jednatel KYB Manufacturing Czech
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ROBERT FRANK

CO POVAŽUJETE ZA SVŮJ  
NEJVĚTŠÍ MANAŽERSKÝ ÚSPĚCH 
V ROCE 2016?
Odmítnutí velkého ruksaku plného peněz 
od největšího světového konkurenta za 
prodej firmy poté, co jsme patřili ke třem 
největším překvapením na světové výstavě 
tiskařů DRUPA 2016 po 20letém hledání 
a budování vlastních finálních výrobků 
vysoké přidané hodnoty, lidského umu. 
Perspektiva druhořadých zaměstnanců pro 
moje spolupracovníky a ztráta perspektivy 
svobody a nezávislosti za to nestojí.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SNAŽÍTE 
ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST 
SVÉ SPOLEČNOSTI/ ORGANIZACE?
Nikdo nekupuje včerejší noviny! Musíte 
mít ambici být lídry v inovacích, které 
přinesou významné uživatelské 
výhody vašim zákazníkům oproti jejich 
konkurentům, zvláště těm, kteří chtějí 
jezdit v „mercedesech“ od naší konkurence 
a podceňují skutečnost, že v souboji 
velkých a talentovaných mnohokrát vítězí 
talentovaní!
Postavení, kdy se náš výrobek stává 
předmětem touhy, nikoli volby, je naším 
kompasem.

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ 
BARIÉRU SVÉHO PODNIKÁNÍ/
PRÁCE, JAK BY SE MĚLA OMEZIT, ČI 
ODSTRANIT?
Naše podnikání vychází z prastarého 
receptu moudrých a svobodných lidí – 
JE LEPŠÍ BÝT DOBRÝM ŘEMESLNÍKEM 
NEŽ NÁDENÍKEM (SUBDODAVATELEM). 
Tato historií ověřená pravda není bohužel 
uplatňována v posledních 25 letech v naší 
krásné zemi, čímž ve světě stále méně lidí 
očekává možnost koupit v ČR, zemi tisíců 
subdodavatelů, finální výrobek s vysokým 
podílem přidané hodnoty, lidského umu.
Tato tragická skutečnost začne být 

českou společností vnímána bohužel až 
s neodvratným příchodem ekonomické 
krize. Obávám se, že blížící se přechod na 
výrobu elektromobilů a jeho dopady pro ČR 
bude očekávaným bodem poznání.

ČÍM SE SNAŽÍTE ZÍSKAT NOVÉ 
PRACOVNÍKY?
Svým příkladem.

JAKÉ JSOU PODLE VÁS 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY POLITIKŮ PO 
ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH PRO ZLEPŠENÍ 
PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ?
Čeští politici by nemuseli nic vymýšlet, 
pouze se pozorně dívat, jak se hospodaří 
v zemích s vyspělou tržní ekonomikou, a těm 
z nich, kteří neumějí vnímat, pozorovat 
a vyhodnocovat správně děje kolem nás, 
stačí si jedenkrát přečíst český bestseller 
ÚVAHY A PROJEVY TOMÁŠE BATI.
Omlouvám se za tato slova, ale žít v zemi, 
kde podnikal takovýto velikán a vzor, od 
kterého se učí celý vyspělý svět, a dělat 
pravý opak toho, co nás může dovést 
k prosperitě, je ostudné a mělo by být 
vnímáno jako sabotáž nebo vlastizrada.

V ČEM POVAŽUJETE SOUTĚŽ 
MANAŽER ROKU ZA PŘÍNOSNOU PRO 
ROZVOJ MANAŽERSKÉ PROFESE?
Manažer bez vize není manažer. Vize musí 
být autorská. Plagiát nikdy nenahradí 
originál. Vítěz soutěže Manažer roku by 
nikdy neměl podlehnout dojmu, že je nejlepší 
manažer v dané zemi. Soutěž je přínosná 
pro společnost, pokud upřednostní 
skutečné manažery před těmi, kteří „jedou“ 
v hlavním servilním proudu doby.

KDO JE VAŠÍM MANAŽERSKÝM 
VZOREM A PROČ? KOHO VNÍMÁTE 
JAKO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOST 
SOUČASNÉHO ČESKÉHO BYZNYSU?
Co je to současný český byznys?! Půjčování 

peněz získaných z kuponové privatizace 
ve velkém, a to ještě v cizích zemích 
(Home Credit)? Upadající doly, ocelárny, 
investice a výstavba obrovských skladů pro 
„strategické“ partnery české ekonomiky, 
fotovoltaika, tisíce subdodavatelů 
závislých na objednávkách od stávajících 
„strategických“ partnerů?

Vážím si každého kolegy, který jde 
cestou ke svobodě, nezávislosti, 
prosperitě.

Ladislav Verner

KOMERČNÍ PREZENTACE

CO JE ČESKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM
PŘESTAT DĚLAT PRAVÝ OPAK TOHO, CO NÁS MŮŽE DOVÉST K PROSPERITĚ

e-mail: recept@soma.cz

www.soma-eng.com
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CO POVAŽUJETE ZA SVŮJ  
NEJVĚTŠÍ MANAŽERSKÝ ÚSPĚCH 
V ROCE 2016?
Odmítnutí velkého ruksaku plného peněz 
od největšího světového konkurenta za 
prodej firmy poté, co jsme patřili ke třem 
největším překvapením na světové výstavě 
tiskařů DRUPA 2016 po 20letém hledání 
a budování vlastních finálních výrobků 
vysoké přidané hodnoty, lidského umu. 
Perspektiva druhořadých zaměstnanců pro 
moje spolupracovníky a ztráta perspektivy 
svobody a nezávislosti za to nestojí.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SNAŽÍTE 
ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST 
SVÉ SPOLEČNOSTI/ ORGANIZACE?
Nikdo nekupuje včerejší noviny! Musíte 
mít ambici být lídry v inovacích, které 
přinesou významné uživatelské 
výhody vašim zákazníkům oproti jejich 
konkurentům, zvláště těm, kteří chtějí 
jezdit v „mercedesech“ od naší konkurence 
a podceňují skutečnost, že v souboji 
velkých a talentovaných mnohokrát vítězí 
talentovaní!
Postavení, kdy se náš výrobek stává 
předmětem touhy, nikoli volby, je naším 
kompasem.

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ 
BARIÉRU SVÉHO PODNIKÁNÍ/
PRÁCE, JAK BY SE MĚLA OMEZIT, ČI 
ODSTRANIT?
Naše podnikání vychází z prastarého 
receptu moudrých a svobodných lidí – 
JE LEPŠÍ BÝT DOBRÝM ŘEMESLNÍKEM 
NEŽ NÁDENÍKEM (SUBDODAVATELEM). 
Tato historií ověřená pravda není bohužel 
uplatňována v posledních 25 letech v naší 
krásné zemi, čímž ve světě stále méně lidí 
očekává možnost koupit v ČR, zemi tisíců 
subdodavatelů, finální výrobek s vysokým 
podílem přidané hodnoty, lidského umu.
Tato tragická skutečnost začne být 

českou společností vnímána bohužel až 
s neodvratným příchodem ekonomické 
krize. Obávám se, že blížící se přechod na 
výrobu elektromobilů a jeho dopady pro ČR 
bude očekávaným bodem poznání.

ČÍM SE SNAŽÍTE ZÍSKAT NOVÉ 
PRACOVNÍKY?
Svým příkladem.

JAKÉ JSOU PODLE VÁS 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY POLITIKŮ PO 
ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH PRO ZLEPŠENÍ 
PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ?
Čeští politici by nemuseli nic vymýšlet, 
pouze se pozorně dívat, jak se hospodaří 
v zemích s vyspělou tržní ekonomikou, a těm 
z nich, kteří neumějí vnímat, pozorovat 
a vyhodnocovat správně děje kolem nás, 
stačí si jedenkrát přečíst český bestseller 
ÚVAHY A PROJEVY TOMÁŠE BATI.
Omlouvám se za tato slova, ale žít v zemi, 
kde podnikal takovýto velikán a vzor, od 
kterého se učí celý vyspělý svět, a dělat 
pravý opak toho, co nás může dovést 
k prosperitě, je ostudné a mělo by být 
vnímáno jako sabotáž nebo vlastizrada.

V ČEM POVAŽUJETE SOUTĚŽ 
MANAŽER ROKU ZA PŘÍNOSNOU PRO 
ROZVOJ MANAŽERSKÉ PROFESE?
Manažer bez vize není manažer. Vize musí 
být autorská. Plagiát nikdy nenahradí 
originál. Vítěz soutěže Manažer roku by 
nikdy neměl podlehnout dojmu, že je nejlepší 
manažer v dané zemi. Soutěž je přínosná 
pro společnost, pokud upřednostní 
skutečné manažery před těmi, kteří „jedou“ 
v hlavním servilním proudu doby.

KDO JE VAŠÍM MANAŽERSKÝM 
VZOREM A PROČ? KOHO VNÍMÁTE 
JAKO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOST 
SOUČASNÉHO ČESKÉHO BYZNYSU?
Co je to současný český byznys?! Půjčování 

peněz získaných z kuponové privatizace 
ve velkém, a to ještě v cizích zemích 
(Home Credit)? Upadající doly, ocelárny, 
investice a výstavba obrovských skladů pro 
„strategické“ partnery české ekonomiky, 
fotovoltaika, tisíce subdodavatelů 
závislých na objednávkách od stávajících 
„strategických“ partnerů?

Vážím si každého kolegy, který jde 
cestou ke svobodě, nezávislosti, 
prosperitě.

Ladislav Verner

KOMERČNÍ PREZENTACE

CO JE ČESKÝ NÁRODNÍ ZÁJEM
PŘESTAT DĚLAT PRAVÝ OPAK TOHO, CO NÁS MŮŽE DOVÉST K PROSPERITĚ

e-mail: recept@soma.cz

www.soma-eng.com
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 Společnost Van Leeuwen má téměř 
stoletou historii, ačkoli na českém trhu 
působí jen o něco déle než deset let. Jaká 
je podnikatelská a obchodní filozofie vaší 
firmy, její vize a plány v ČR?
Naše společnost VAN LEEUWEN PIPE 
AND TUBE s.r.o. má na starost trhy České 
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, 
a přestože naše mateřská firma bude již brzy 
stoletá, u nás jsme za poslední roky spíše 
startupem, který překotně rostl z nuly na 
více než 800 milionů obratu v loňském roce. 
Bylo to velmi zajímavé období a pro strategii 
do budoucna chceme určitě stavět na zákla-
dech, které stojí za úspěchy z minulých let. 
Naším hlavním cílem a posláním je být 

kvalitním a dlouhodobým partnerem pro 
naše zákazníky, na kterého je spolehnutí, plní 
domluvené podmínky a v případě komplikací 
se neschovává, ale snaží se situaci co nej-
rychleji a otevřeně vyřešit. Velmi důležitá je 
pro nás spokojenost zákazníka i to, abychom 
neustále přicházeli s návrhy na zlepšení, a to 
ve všech oblastech logistiky, IT i obchodu, 
a tím zvyšovali jejich konkurenceschopnost. 
V uplynulých pěti letech jsme rostli v průmě-
ru o patnáct procent ročně, ale letos chceme 
trochu zvolnit a dát firmě čas zefektivnit 
a zautomatizovat některé procesy. Jednoduše 
připravit firmu na další růst.

 Už podle názvu se vaše firma zaměřuje 
jen na poměrně úzký segment hutních 
výrobků…
Jsme specialistou a tím i chceme zůstat. Ne-
chceme se porovnávat s „generalisty“, kteří 
mají na skladě kompletní sortiment hutních 
materiálů od kulatiny po nosníky. Chceme 
být jedničkou v oblasti dodávek, poraden-
ství a přidané hodnoty v oboru trubek, jeklů 
a komponentů pro výrobu hydraulických 
válců.

 Na českém trhu práce chybí pracovní síla, 
firmy si stěžují na nedostatek zaměstnanců. 

Vaše společnost se ale rychle rozvíjí a počet 
zaměstnanců v uplynulých letech rostl 
vícenásobně. Nechybějí vám kvalifikovaní 
lidé?
Pro mne osobně je to spíš výzva než pro-
blém. Důležité je, že se s tímto potýká celý 
trh, a proto to beru jako možnost prokázat 
svoji relevanci na trhu. Jde o to, být pro 
vaše aktuální i potenciální zaměstnance 
zajímaví, a na tom samozřejmě pracujeme. 
Jako naši hlavní výhodu beru skvělý tým 
a atmosféru na pracovišti, která je mnohdy 
tím důležitým závažím na miskách vah. 
Náš obor není úplně „sexy“ jako například 

některé firmy z internetového prostředí, ale 
i tak se snažíme každý den ukázat lidem, že 
obor hutních materiálů umí být zajímavý 
a ovlivňuje téměř všechny oblasti našich 
životů. I proto jsme spustili projekt Život 
trubky, který již brzo budete moci sledovat 
na našem facebookovém profilu… 

 Jak si může český výrobce udržet 
konkurenceschopnost v globálním měřítku?
Konkurence je v oblasti hutních materiálů 
velmi tvrdá a především v ČR je nás na trhu 

opravdu hodně, což ale odpovídá i celko-
vé spotřebě hutních materiálů na našem 
trhu, která je obrovská. Mohl bych se zde 
rozvášnit o nových strojích, zajímavostech 
v možnostech výměny dat se zákazníky 
či novinkách, které plánujeme pro online 
prodej, ale – a za to jsem opravdu rád – to 
nejdůležitější je tým lidí, kteří u nás pracují. 
Nechci, aby to znělo jako klišé, nicméně 
v našem byznysu jsou právě lidé, jejich 
zkušenosti a přístup to, co dělá rozdíl. S res-
pektem k naší konkurenci mohu hrdě říci, že 
jsem přesvědčen, že máme ten nejlepší tým 
s nejvyšším know-how na trhu.

 Tvrdíte, že si zakládáte na tom, že máte 
kvalitní tým lidí. Jak je motivujete? 
Podle mne neexistuje „ta nejsprávnější“ 
manažerská cesta k cíli a úspěchu. Dobrý 
manažer je osobnost, která do svého konání 
a řízení vkládá i část sebe. A proto následně 
firma či tým nesou velmi výrazné znaky 
svého lídra a manažera. 
Osobně se hodně držím pravidla „lead by 

example“. Lidé kopírují styl, a když vidí, že 
jako šéf usilovně pracujete, tak se k vám pak 
přidají. Pokud se s vašimi postoji ztotožní, 
výrazně stoupá jejich výkonnost.
To, co velmi uznávám, je pozitivní přístup 

k lidem. Za každým z nich je příběh, který je 
dovedl až k nám do firmy. Za každým jsou 
tisíce dnů, kdy museli často prokazovat, že 
se umějí správně rozhodovat a řešit složitější 
situace, než jsou ty, které zažívají u nás ve 
firmě. A já si těchto hodnot vážím a snažím 
se jim to ukázat a přesvědčit je o tom, že si 
musejí věřit, a tím posílit jejich sebedůvěru. 
Produktivita u nás neskutečně vzrostla, a to 
nehledě na pozici.
Maximální informovanost týmu považuji 

za další faktor, který ovlivňuje pochopení 
lidí a následné přijetí vytyčených cílů. Po-
kud lidem vysvětlíte nejen „co“, ale i „proč“, 
tak se s úkoly popasují s mnohem větším 
nasazením. 

Málo lidí na trhu práce? Pro nás je to výzva
Držím se pravidla „lead by example“. Lidé kopírují styl, 
a když vidí, že jako šéf pracujete dnem i nocí, výrazně 
stoupá jejich výkonnost, říká obchodní ředitel 
VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE Milan Málek

MANA ŽER 
ROKU 2016

94 l Profit

MILAN MÁLEK
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 Předseda Správy státních hmotných 
rezerv říká, že ČR má nouzové zásoby ropy 
a ropných produktů jen na 87 dní, podle EU 
mají být 90denní. Jaký je váš komentář?
Diskuse se pořád točí „zbožštělého“ čísla 90. 
Nezaznamenal jsem ale diskusi, která by se 
věnovala složení rezerv včetně správnosti 
či logiky výpočtu jejich výše. Přitom každá 
z mimořádných událostí, kvůli kterým stát 
ropné rezervy udržuje, jako jsou pohromy, 
průmyslové havárie, vojenské konflikty, vy-
volává jiné problémy a klade rozdílné nároky 
na rezervy a s nimi spojenou infrastrukturu. 
Pokud to není dostatečně promyšleno a zvá-
ženo, pak je asi nejméně špatným a současně 
nejrychlejším řešením problému jednoznač-
ně nákup pohonných hmot.

 Jak se od roku 1994 změnilo 
zásobování ropou v Česku?
V době vzniku společnosti 
MERO ČR, a. s., v roce 1994 
byla ropa do ČR dopravována 
pouze ropovodem Družba, 
jednalo se převážně o sirnatou 
ropu z ruských nalezišť. Od roku 
1996 byl uveden do provozu 
alternativní ropovod IKL, který 
k nám umožnil přivážet i jiné 
druhy ropy především z oblasti 
Kaspického moře a severní 
Afriky. Objem přepravené ropy zaznamenal 
od roku 1994 výkyvy související především 
se spotřebou a technologickými možnostmi 
rafinerií. Nejméně ropy v historii společnosti 

MERO bylo zpracováno v českých rafineriích 
loni. Celkem bylo oběma ropovody za tu dobu 
přepraveno přes 160 milionů tun suroviny.

 Co vše je předmětem vaši činnosti?
MERO ČR, a. s., je jediným přepravcem ropy 
do ČR potrubními systémy a zajišťuje skla-

dování strategických zásob ropy 
pro Správu státních hmotných 
rezerv. Vzniklo v roce 1994 spo-
jením firmy Petrotrans provo-
zující ropovod Družba a MERO 
IKL, která zajišťovala výstavbu 
ropovodu IKL. Uvedením IKL 
do provozu (1996) byla zajištěna 
alternativní možnost přepravy 
strategické suroviny. Krátce 
po vzniku společnosti MERO 
začaly být využívány první čtyři 
ropné nádrže na nově vybudo-
vaném Centrálním tankovišti 

ropy v Nelahozevsi. Dnes se jich tam nachází 
celkem 16 a mohou pojmout až 1 550 000 m³ 
ropy. Dvanáct z nich je vyčleněno pro sklado-
vání nouzových zásob ropy pro ČR. 

Časté změny zákonů, ve kterých je obtížné se zorientovat, 
a příliš velká byrokracie. To jsou podle úspěšných českých 
manažerů zásadní překážky pro jejich podnikání. 

Vyplývá to z ankety mezi finalisty 24. ročníku soutěže Manažer 
roku, jejíž výsledky budou vyhlášeny na pražském Žofíně  
20. dubna.
„Výsledky ankety potvrzují dlouhodobý trend. Firmám vadí 

rostoucí byrokracie a jsou přehlceny právními normami a předpi-
sy,“ shrnuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. 
Evergreenem stížností českých podniků je už několik let 

nedostatek pracovní síly. V Česku je nejnižší nezaměstnanost 
v EU a chybějí kvalitní zájemci o práci. „Proto by manažeři uvítali 
získávání více pracovníků ze zahraničí,“ doplňuje Hanák.
Přes zmíněná negativa z dalších odpovědí sedmi desítek fina-

listů soutěže vyplývá, že jsou mírnými optimisty, nicméně hledají 
cesty k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti.
„Hlavním receptem jsou podle manažerů výrazné inovace, 

spolupráce s výzkumnými a vědeckými institucemi a motivova-
ný tým kvalitních pracovníků,“ doplňuje prezident Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. 

RED

Má Česko dostatečný přebytek ropy?
Nakolik je požadovaná devadesátidenní rezerva 
smysluplná, nikdo neřeší, říká generální ředitel 
MERO ČR, a. s., Stanislav Bruna

Bariéry pro byznys: 
Byrokracie a málo 
zaměstnanců
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Využívají akreditaci čeští manažeři 
ve srovnání se zahraničními 
naplno?
Žádné takto zaměřené šetření doposud 
v České republice neproběhlo. Dovolím 
si přesto říci, že jsou zde stále oblas-
ti, kde by mohl být akreditační systém 
a  činnost akreditovaných subjektů vy-
užíván v  širší míře. Nemyslím tím pou-
ze české fi rmy, ale i  státní správu, kde 
rovněž narážíme na nedostatečné pově-
domí o  akreditaci a  možnostech jejího 
využívání, přestože tuto službu poskytu-
jeme jako výkon veřejné moci.

Může Český institut pro 
akreditaci, o. p. s. (ČIA), ovlivnit 
kvalitu certifikátů?
Kvalitu certifi kátů mohou ovlivnit pře-
devším jejich uživatelé a  držitelé, kteří 

budou využívat služeb akreditovaných 
certifi kačních orgánů. Jejich seznam 
vedeme na www.cai.cz. Jimi vystavené 
certifi káty pak nesou akreditační značku 
a ČIA má možnost je vždy prověřit.
Nezřídka veřejně pronášené připomín-
ky nebo stížnosti na kvalitu certifi kátů 
vyplynou bohužel „doztracena“. Jakmi-
le se jimi chceme zabývat, tak dotčení 
odmítají poskytnout konkrétní informa-
ce. Důvodem zřejmě může být i skuteč-
nost, že se jedná o certifi káty vystavené 
neprověřenými certifi kačními orgány, 
jejichž odbornost nikdo nikdy nepo-
soudil. V takovýchto případech nechtějí 
být manažeři, kteří pro fi rmu „velmi vý-
hodně“ zajistili certifi kát, považováni za 
hlupáky a raději s námi o celé záležitosti 
přestanou komunikovat. Prakticky si 
koupili pouze certifi kát „na ozdobu“ své 
kanceláře.

V loňském roce si ČIA připomínal 
25 let existence akreditačního 
systému v České republice. Jaká 
významná událost připadá na 
letošní rok?
Loňské 25. výročí jsme oslavili formou 
semináře pořádaného ve spolupráci 
s Výborem pro hospodářství, zeměděl-
ství a dopravu v historických prostorách 
Senátu Parlamentu ČR.
V letošním roce je tomu 20 let, kdy jsme 
poprvé podstoupili proces vzájemného 
hodnocení evropskými akreditačními 
orgány, byli jsme tzv. evaluováni. Výsle-
dek jsme se sice dozvěděli až v roce ná-
sledujícím, ale byl pozitivní. Na evaluaci 
jsme se samozřejmě důkladně připra-
vovali, protože těžce na cvičišti… Řadu 
let již také několik našich zaměstnanců 
působí v  pozici evaluátorů a  posuzují, 
evaluují, akreditační orgány napříč celou 
Evropou.
Vedle toho byl ČIA také před 20 lety 
přijat mezinárodním sdružením IAF (In-

ternational Accreditation Forum) mezi 
jeho plnoprávné členy. I  tato výročí vy-
užíváme k informování zejména zástup-
ců veřejné a státní správy s důrazem na 
možnosti a další výhody využívání akre-
ditace, jako je vzájemná uznatelnost, 
v jejich oblasti působnosti.

Akreditace je tedy vzájemně 
uznatelná v rámci Evropské unie?
Česká republika vytvořila ještě před 
vstupem do EU jeden národní akredi-
tační systém, který spravuje ČIA. Před 
pár lety Evropská unie, právě pro za-
jištění rovnocennosti a  vzájemného 
uznávání výsledku akreditace a činnosti 
akreditovaných subjektů, vydala několik 
právních předpisů. Primární požadav-
ky na evropské akreditační orgány jsou 
tedy uvedeny v  nařízení č.  765/2008, 
ale musíme splňovat i další požadavky, 
zejména pak mezinárodní normu ISO/
IEC  17011. Jejich splnění je pravidelně 
kontrolováno nejen na národní, ale ze-
jména na evropské a mezinárodní úrov-
ni. Tato skutečnost akreditační orgán, 
resp. jím zajišťovaný akreditační systém 
zcela významným způsobem odlišuje 
od jiných, které aniž by plnily nastavené 
požadavky bez jakéhokoliv nezávislého 
dohledu, vystupují jako „akreditační“ or-
gány. Takže odpověď je ano, akreditace 
poskytovaná akreditačními orgány je 
v Evropské unii vzájemně uznávána, ov-
šem jen od těch, které byly notifi kovány 
Evropskou komisí.

Manažeři mají na výběr – certifikát „na ozdobu“,
nebo s odkazem na akreditaci

KOMERČNÍ PREZENTACE

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D., 
ředitel ČIA

(autor fotografi e Etienne Voss)
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Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

Komora je členem:Komora je členem:

Činnost daňového poradce je regulovaná zákonem o daňovém poradenství, 
který vyžaduje odbornou zkoušku a garantuje, že daňový poradce:
 dodržuje mlčenlivost  odpovídá za škodu  je profesně pojištěn

Jak si svého daňového poradce vyhledat?
Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových po-
radců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz. Vyhledávání v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné.

Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním 
konkrétního požadavku, přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen 
vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifi kační zkoušky, které Komora daňových 
poradců pořádá. Výběr je opravdu široký. Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz

Nevíte, jak na daně? 
Spolupracujte s daňovým poradcem!

Komora je členem:

Motto Komory daňových poradců: „Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“
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Jaké změny pomohou lídrům uspět?
Jaroslav Průša se věnuje leadershipu 
a transformačnímu koučování. Ukazuje, 
jak dosáhnout úspěchu při vedení lidí i v životě 
 V únoru vám vyšla kniha IGNITE YOUR 

LEADERSHIP, co od ní čtenáři mohou čekat? 
To je pravda. Napsali jsme ji společně s kolegy 
ze Severní Ameriky a Austrálie. Je to inspira-
tivní kolekce osvědčených přístupů a nástro-
jů, které mohou lídři využívat k probuzení 
tvůrčí energie v týmu, urychlení pokroku 
a zlepšování výsledků. Jsem rád, že jsme se 
do toho pustili a že ten výsledek stojí za to!

 Proč jste si vybrali právě leadership?  
Protože se svět kolem nás tak rychle mění. 
A mění se i požadavky na přístup a schopnosti 
lídrů. Způsob, jakým kniha přišla na svět, to 
dobře ilustruje. Na jejím vzniku pracovalo 
jedenáct autorů ze tří kontinentů. Veškerá naše 
komunikace probíhala online. Celá kampaň 
probíhala skrze sociální sítě. Každý jsme 
natočili rozhovory se třemi lídry, a vznikl tak 
čtrnáctidenní online summit IGNITE THE 
LEADER WITHIN. Tato myšlenka však vznik-
la pouhé tři měsíce před vydáním knihy! Vše, 
co jsme potřebovali, jsme se učili za pochodu. 

 Na jaké otázky přináší kniha odpovědi?
Leadership je velké téma a samotné členění 
knihy do tří částí – Vedení sebe sama, Vedení 
druhých a Vedení organizací – ukazuje šíři 
jeho záběru. Hledáme proto cesty, jak 
probudit zapálení pro věc u sebe i druhých, 
jak úspěšně realizovat smysluplné záměry 
a změny v organizacích, jak lépe využít 
přirozený talent a potenciál lidí a jak být 
lepšími lídry. 

 O čem jste v knize psal vy? 
Leadership je o lidech a jejich vnitřním 
nastavení. Představte si, že chcete výrazně 
zlepšit fungování vaší organizace. Všichni 
vědí, že musí dojít ke změnám. Jak ale vaši vizi 
lidé přijmou? Nakolik budou důvěřovat vašim 
schopnostem a motivům? Pustí se nadšeně do 
práce, anebo budou nervózní, plní nejistoty 
a strachu? Co uděláte? Lídři se musejí naučit 
oslovit hlavu i srdce lidí. Vnímat, co si lidé my-

slí a co prožívají, a respektovat to. V reálném 
čase aktivovat žádoucí postoje a jednání u sebe 
i druhých. To bude vyžadovat změnu jejich 
způsobů myšlení, prožívání i jednání. Proto 
jsem se zaměřil na nový přístup k vedení lidí 
a provádění změn v organizacích.

 V čem konkrétně je váš přístup 
k leadershipu jiný?
Zkušenosti ukazují, že již dnes je pro řadu 
manažerů obtížné efektivně zvládat náročné 
úkoly a výzvy, které před nimi stojí. Ve snaze 
vypořádat se s rostoucími požadavky mnozí 
z nich používají nadměrný tlak, který zvyšuje 
stres, nervozitu a strach lidí nad 
snesitelnou úroveň. Výsledkem 
je chronické vyčerpání, odpor 
i apatie lidí. Cesta k úspěchu 
a dlouhodobě lepším výsledkům 
vyžaduje přejít od tlaku a strachu 
k větší vzájemné důvěře, aktiv-
nímu zapojení každého jednot-
livce a převzetí odpovědnosti za 
celkový výsledek. To v první řadě 
znamená vytvářet bezpečné, 
inspirativní a posilující prostře-
dí, do kterého mohou lidé bez obav vstoupit, 
zapojit se do realizace něčeho smysluplné-
ho, uplatnit přitom svůj talent, opakovaně 
prožívat úspěch a během práce na úkolech 
profesně a lidsky růst. Další odlišnosti jsou ve 
způsobu vedení lidí v procesu změn a v osob-
nosti lídrů. 

 V čem je způsob vedení lidí jiný? 
Leadership je o provádění změn a ke změnám 
dochází v přítomném okamžiku. Úspěšní 
a efektivní lídři proto věnují pozornost tomu, 
co se kolem nich děje, a každodenní situace 
využívají k usměrňování postojů a jednání lidí. 
V danou chvíli umějí zvolit ten správný přístup 
a využít přirozenou energii a potenciál situace, 
ve které se nacházejí, k posunu žádoucím smě-
rem. Jak reagovat na překážky a výzvy a jednat 
v podmínkách nejistoty, neurčitosti a rizika? 

Jak určit správný směr a získat podporu a spo-
lupráci druhých? Jak práci lidí v průběhu mě-
nících se podmínek efektivně organizovat a učit 
se ze zkušenosti? Toto jsou otázky, se kterými 
se při vedení změn musejí lídři umět vypořádat. 
Je nádherné vidět, jak i zdánlivě drobné změny 
v přístupu lídrů mají ohromný vliv na atmosfé-
ru, postoje a výkon celého týmu. 

 Jací by podle vás měli lídři být? 
Jako lídři budeme potřebovat více odvahy, 
rozhodnosti, odpovědnosti, důslednosti, ale 
i soucítění a pokory. Budeme neustále hledat 
křehkou rovnováhu mezi touhou po rychlém 

vítězství a odpovědným hle-
dáním a zvažováním různých 
možností, mezi ambicemi 
a pokorou, mezi touhou věci 
radikálně měnit a potřebou 
zachovat, co je funkční. Čím je 
turbulentnější, neurčitější a ná-
ročnější prostředí kolem nás, 
tím více musíme najít vnitřní 
klid, rovnováhu a moudrost 
v sobě samých. Rozvoj osobnos-
ti a důvěryhodnosti lídrů bude 

důležitější než získávání informací. 

 Jak se mohou manažeři s vaším 
přístupem blíže seznámit?
V knížce, na webových stránkách nebo se 
můžeme sejít a popovídat si. Nejlepší ale je 
si to vyzkoušet. Stejně jako se mění pojetí 
leadershipu a nároky na lídry, stejně tak se 
mění i přístup k výchově lídrů. Žádné před-
nášky nenahradí osobní prožitek. Proto 
vznikl i originální transformační program 
CHANGE NAVIGATOR, který manaže-
rům pomůže s potřebnými změnami začít. 
Prostřednictvím intenzivního prožitku 
a jedinečné osobní zkušenosti získají in-
spiraci a uvědomění za hranicemi pouhého 
intelektuálního porozumění. 

www.jaroslavprusa.cz, jp@jaroslavprusa.cz

ADVERTOR I AL

04/2017 l 101

FO
TO

: 
ar

ch
iv

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

Komora je členem:Komora je členem:

Činnost daňového poradce je regulovaná zákonem o daňovém poradenství, 
který vyžaduje odbornou zkoušku a garantuje, že daňový poradce:
 dodržuje mlčenlivost  odpovídá za škodu  je profesně pojištěn

Jak si svého daňového poradce vyhledat?
Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových po-
radců, který je zveřejněn na www.kdpcr.cz. Vyhledávání v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné.

Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním 
konkrétního požadavku, přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen 
vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifi kační zkoušky, které Komora daňových 
poradců pořádá. Výběr je opravdu široký. Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz

Nevíte, jak na daně? 
Spolupracujte s daňovým poradcem!

Komora je členem:

Motto Komory daňových poradců: „Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“
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Dá se říci, že zhruba polovina vozidel 
v České republice má problém 
se stočenými kilometry, řekl 

Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny 
autobazarů AAA Auto. A naznačil, že bude 
hůř. V celé východní Evropě až dosud 
totiž panovalo přesvědčení, že dovézt si 
auto z Německa, kde je stáčení trestné, 
znamenalo naprosto bezpečnou investici do 
ojetého vozu. To už nyní neplatí. 

Podle poslední zprávy největšího ně-
meckého autoklubu ADAC, který vychází 
z policejních statistik, je u našich sousedů 
každý rok stočena jedna třetina prodaných 
aut. Tímto nelegálním způsobem se v prů-
měru zvyšuje hodnota vozu o tři tisíce eur 
a v důsledku toho vzniká německému státu 
ročně škoda šest miliard eur (162 miliard 
korun). 

„Nejvíce na to doplácejí lidé, kteří kupují 
ojetý vůz od soukromého inzerenta,“ uvádí 
ADAC. 

Přitom stočení podle jeho expertů trvá 
jen několik sekund, a i když je ze zákona 
zakázané od roku 2005, nabízí je mnoho 
„poskytovatelů služeb“. Nezastaví je ani to, 
že jim hrozí vysoké pokuty, nebo dokonce 
i trest odnětí svobody až na jeden rok.

STK legalizuje podvody?
„Podle našich odhadů je mezi importy sto-
čených vozů až 90 procent,“ dodal Vaněček. 
Loni se do Česka dovezlo ze zahraničí 164 ti- 
síc aut. A obrana proti tomu není. Podle 
Vaněčka je totiž třeba připomenout známý 
fakt, že české Stanice technické kontroly 

(STK) nezkoumají pravost stavu najetých 
kilometrů. Při evidenční „dovozové“ kontrole 
jen opíší číslo z tachometru. A tím se de facto 
stav najetých kilometrů legalizuje. 

STK tak svojí „činností“ v podstatě jen 
supluje jakýsi legalizační nástroj celé 
nelegální činnosti. Po takovém oficiálním 
„posvěcení“ podvodu už je totiž na vůz po-
hlíženo podle zápisu upraveného tachomet-
ru. Tak, jak ho ve své databázi STK evidují. 

„Na nás to, co se děje v zahraničí, ale 
i u nás, vytváří vysoké nároky. Prověřit 
skutečný stav tachometru je složité. Setká-

váme se s případy, kdy zavoláme dealerství 
uvedenému na razítku v servisní knížce 
vozidla dovezeného z Německa. A zjistíme, 
že vozidlo nemají vůbec v databázi. Což 
znamená, že razítko někdo zfalšoval. Nebo 
takový dealer vůbec neexistuje. Anebo vozi-
dlo, a to se stává nejčastěji, servisní knížku 
vůbec nemá,“ řekl Vaněček. 

Auta z bývalého SSSR
O rizicích spojených s dováženými ojetinami 
hovořil na tiskové konferenci také Martin 
Pajer, ředitel společnosti Cebia: „Provedli 
jsme prověření země původu u více než  
70 tisíc VIN náhodně vybraných dováže-
ných ojetých vozidel aktuálně nabízených 
na inzertních portálech. A výsledek? Jedna 
třetina vozidel ve skutečnosti pochází z jiné 
země, než uvádí prodejce v inzerci. Nadpolo-
viční většina vozidel má deklarovaný původ 
v Německu, ale reálně pochází ze zemí jižní 
Evropy, nebo dokonce z jihovýchodní Evro-
py a států bývalého Sovětského svazu.“

Pro dovoz do České republiky jsou podle 
něho často účelově vybíraná vozidla bez 
historie, která se stáčejí. „Je tu riziko 
neznámého původu a předělání identifiká-
torů vozidla: 17 procent vozidel, u kterých 
Cebia prověří dokladový původ v zahraničí, 
je závadových. Pak hrozí zabavení vozidla 
policií v České republice nebo v zahraničí,“ 
řekl Pajer. 

A zmínil další rizika: omlazení vozidla 
(20 procent ojetých vozidel nabízených 
na trhu je omlazeno), neodvedená DPH, 
falešné servisní knihy, respektive falešné 

102 l Profit

Obchod je škola podvodu 
Citát francouzského spisovatele Luca 
de Clapiers de Vauvenargues, který žil 
v 18. století, neztratil ani po letech na pravdivosti. 
Potvrzují to podvody s ojetými vozidly

K AUZ A

Podvody s ojetinami

  V roce 2016 bylo v ČR prodáno 700 tisíc 
ojetých osobních vozidel. Při průměrné 
ceně vozidla 190 900 korun činil celkový 
objem trhu s ojetými vozidly přes  
130 miliard korun. 

  Od počátku roku 2015 roste počet 
dovážených ojetin. Podle údajů SDA  
bylo loni individuálně dovezeno  
a zaregistrováno 164 422 ojetých vozidel. 
Podíl dovážených ojetin starších deseti let 
se stále zvyšuje a činí již 52 procent.

  Analýza vybraného vzorku dovezených 
vozidel – přes 60 procent z nich mělo 
při prodeji v ČR stočený tachometr 
(průměrně o 82 tisíc kilometrů, rekordně  
o 192 tisíc kilometrů).
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nesmírně velké riziko,“ zdůraznil hlavní 
nevýhody takové koupě Pavel Foltýn z Auto 
ESA.

Jak se bránit? 
Podle expertů je třeba vytvořit takové „pro-
středí“, ve kterém nebude stáčení tachome-
trů možné utajit. Nejúčinnějším prostřed-
kem proti stáčení je podle nich „technická 
bariéra“. Tu by měli vytvořit výrobci aut. 
Ti podle ADAC proti manipulacím s tacho-
metry nedělají dost, někteří dokonce vůbec 
nic. Jakékoli databáze považuje autoklub za 
neúčinné. 

„Údaje v nich jsou nespolehlivé – 
s autem mohlo být manipulováno 
předtím, než ho jakákoli databáze 
zachytila. Pokud lidem hrozí zachycení 
kilometrů v databázi, budou svědomitě 
manipulovat například před každou 
kontrolou. Přístroje k tomu jsou totiž 
extrémně jednoduše dostupné a napří-
klad aplikace v telefonu vás může před 
každou kontrolou upozornit, abyste si 
dali tachometr takzvaně do pořádku,“ 
uvedl ADAC. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

záznamy většinou neexistujících servisů, 
software a manuál v cizím jazyce.

„Nevýhodný kurz eura, vysoké logistické 
náklady a velmi nízká vymahatelnost záruk 
a práva činí z koupě ojetiny v zahraničí 

INZERCE    A171001244

soukromé osoby

autobazary a dealeři

importérské certifikované  
programy (dealeři)

leasingové společnosti 

Česká republika 

Německo

Itálie

ostatní

53 % 77 %
36 % 13 %

10 % 7 %
1 % 3 %

Rozdělení podle prodejců Původ vozidel
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Ještě letos to chceme změnit, říká 
výkonný ředitel společnosti PFP 
a duchovní otec projektu Suri Pavel 

Jechort. Budoucnost podle něj patří online 
prodejům bez asistence pojišťováků.

Pojištění podnikatelů, třeba rizika přeru-
šení provozu, pojištění strojů či elektroniky, 
flotilové pojištění, pojištění zaměstnanec-
ké odpovědnosti. To je jen zlomek toho, 
co makléři nabízejí zástupcům firem. Při 
jednáních jim vnucují „zaručeně nejlepší“ 
produkty. Skutečné srovnání jejich kvality si 
ale podnikatel – zájemce o pojištění – sám 
těžko zajistí.

 Možnost uzavřít majetkové či životní 
pojištění přes internet dnes nikoho 
nepřekvapí. Nakolik se ale tuzemské 
pojišťovny či makléři zaměřují na nabídku 
pro malé a střední podniky?
Bohužel platí to, že drobné podnikatele po-
jišťovny či makléři neřeší, protože je složité 
na ně zacílit. Je to obrovský, ale nesmír-
ně fragmentovaný trh. Pokud mluvíme 
například o drobném zemědělci, který 
pracuje na statku jen se svou rodinou a má 
jeden traktor, pojišťovny ho berou spíše 
jako retailového klienta. On ale potřebuje 
jinou produktovou nabídku než klasický 
zástupce retailu a rozhodně potřebuje jiný 
servis.

 Online trh s pojištěním se rychle rozvíjí. 
Podnikatelé nicméně většinou nemají 
o finančních produktech dostatečný 

přehled. Co je tedy onou přidanou 
hodnotou, kterou je jim potřeba nabídnout?
Myslíme si, že nazrál čas nabídnout jim 
produkty, které si budou moci sami – bez 
asistence obchodníků – sjednat po interne-
tu nebo po telefonu. V Česku jsou statisíce 
drobných podnikatelů, kteří řeší různé typy 
pojištění složitě přes makléře či na poboč-
kách pojišťoven, a to chceme změnit. Dnes 
nastupuje nová generace lidí, kteří fungují 
s telefonem v ruce. Pokud si někdo přes 
telefon, respektive přes internet nakupuje 
domů i chleba, proč by měl při uzavírání 
pojistného jezdit někam na pobočku a trávit 
desítky minut tím, že si bude povídat s pojiš-
ťovákem? To nedává smysl.

 Ve finanční gramotnosti Češi za 
vyspělým světem stále pokulhávají. Kde 
vidíte největší rezervy? Vědí například 
lidé, že se dá smlouva v určitém termínu 
vypovědět bez sankcí?
Je pravda, že většina Čechů nezná tak-
zvané výročí smlouvy, tedy období, kdy 
ji mohou beztrestně vypovědět. Proto se 
každému klientovi při výročí ozveme, 
zeptáme se ho, jak je spokojen, a zároveň 
provedeme přecenění pojistky. Pokud 
se ukáže, že by byla levnější nebo by mu 
pojišťovna za stejnou cenu nabídla lepší 
podmínky, informujeme ho. Zákazník se 
následně rozhodne, zda je spokojený se 
statem quo, nebo řekne: Dejte mi lepší 
produkt. V případě hypoték termín nastá-
vá s ukončením fixace.

Budoucnost patří online 
prodejům. Zvoní 
pojišťovákům hrana?
Drobným podnikatelům zatím 
nikdo nenabízí typy pojištění, 
které by jim byly ušité na míru 
a jež by si mohli sjednat sami přes internet 

ROZHOVOR

104 l Profit

Myslím si, že 
v budoucnu budou 
pojištění spíše prodávat
technologické firmy 
než klasické molochy 
plné obchodníků. 
A někdo bude produkty 
vytvářet a zajišťovat 
provoz, možná 
likvidaci – a to budou 
pojišťovny.
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 Jak se klient dozví, která pojišťovna 
nabízí nejlepší produkty? Může se 
spolehnout na firmy, které se zabývají 
finančním poradenstvím, nebo dokonce 
pojišťovny samotné?
Pojišťovny vám všechny potřebné informa-
ce o produktu poskytnou. Problém je ten, 
že klient obejde jednu, dvě či tři konkrétní 
pojišťovny, a nemá tedy komplexní přehled 
o nabídce. Porovnat si produkty a především 
zjistit, jak je na tom ta která pojišťovna s lik- 
vidací – tedy jak vstřícně se chová ke klien-
tovi v případě pojistné události a jak rychle 
vám vyplatí pojistku –, je alfou a omegou 
úspěchu. A to není jednoduché. Každá 
pojišťovna vám logicky řekne, že likviduje 
rychle a zaplatí vám všechno, co slíbila, bez 
zbytečných průtahů… 

 To je ale složité sledovat. Navíc 
předpokládám, že na trhu dochází k častým 
změnám…
To je pravda. Bavíme se de facto o tom, jak 
rychle a účelně pojišťovny vyplácejí pojistky, 
a to se skutečně může měnit rok od roku. 
Stává se, že pojišťovna, která byla loni 
v likvidacích na trhu číslem jedna, je letos až 
třetí. Změní se například tým lidí, firma se 
někde snaží ušetřit a to se okamžitě projeví. 
My nicméně pravidelně zjišťujeme, jak na 
tom pojišťovny jsou, a to promítáme do 
žebříčku pojišťoven na základě indexu Suri, 
který sestavují naši likvidátoři. Pokud není 
zákazník spokojený s tím, kolik dostal vy-
placeno, či s tím, jak se jeho škodní událost 
řeší, dá nám plnou moc a my to předáme 

našemu likvidátorovi, který postup prověří. 
Možná to zní překvapivě, ale s tím pojišťov-
ny problém nemají. 

 Neměly by informace o tom, jak jsou 
vstřícné ke klientům, zveřejňovat samy 
pojišťovny? 
Většina pojišťoven si sama zjišťuje takzvané 
NPS (net promoters score). Každý rok osloví 
řádově tisíce klientů, kterých se zeptá na 
jejich spokojenost, a z toho má relevantní 
údaje jak o sobě, tak o trhu. Veřejně se to ale 
nikde neobjevuje. Myslím, že by to pojiš-
ťovny měly ve vlastním zájmu zveřejňovat, 
i když chápu zdrženlivost těch, které v NPS 
vycházejí špatně. Paradoxně to ale nechtějí 
dělat ani firmy, jež mají dobré renomé opře-
né o dobré služby. Otevřenosti se zkrátka 
bojí.

 Mluvili jsme o tom, že budoucnost patří 
online prodeji a že budou stále více v kurzu 
„internetoví makléři“. Jsou pojišťovny 
ochotné a schopné se tomuto vývoji 
přizpůsobit?
Pojišťovny mají zásadní problém v tom, že 
většinu jejich byznysu stále dělají klasičtí 
obchodníci na pobočkách či v obchodní 
síti. Tito lidé mají ve firmě obrovskou váhu. 
Když se rozhodnou, že tam pro ně není 
budoucnost, odejdou. A bude-li jich hodně, 
pojišťovna se položí. Online vnímají jako 
smrtící hrozbu, která je může připravit 
o práci. Takže se pojišťovny do prodeje po 
internetu nehrnou. Kdyby si najaly lidi, 
kteří tomu rozumějí, mám pocit, že by je 
pravděpodobně ty stovky klasických ob-
chodníků ušlapaly.

 Takže zrcadlově platí, že boom 
srovnávačů je dán malou snahou pojišťoven 
přizpůsobit se novým trendům?
Tak to je. Pokud bych já seděl v pojišťovně, 
zkusil bych si najmout partu lidí, kteří by 
seděli mimo firmu, a založil si vlastní srov-
návač. Pojišťovny mohou profitovat z toho, 
že se naučí internetový trh chápat a prodávat 
na něm. V tom je budoucnost. Respektive 
v tom, že klient bude mít na lusknutí prstů 
nabídku deseti patnácti produktů, ve kte-
rých mu někdo pomůže se zorientovat, a on 
si je koupí – rychle, bez starostí a z domova. 
Některé progresivnější pojišťovny se snaží 
srovnávače koupit. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Jak na to
Pro mnoho lidí je osobní kontakt 
s pojišťovákem nepříjemný, proto se 
mohou připojit na webové stránky Suri, kde 
si u produktů udělají kalkulaci. Smlouvu 
mohou uzavřít bez jakékoli asistence. Na 
webu ji vyplní, podepíší a v momentě, kdy 
zaplatí první splátku, se aktivuje. „Snažíme 
se kalkulačky a návrhy smluv dělat tak, aby 
to pro nikoho nebyl problém. Jen v případě, 
že celý proces nedokončí, klientovi obratem 
zavoláme a zeptáme se, jestli nepotřebuje 
s něčím poradit,“ říká Pavel Jechort.
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• NEJLÉPE VYBAVENÝ WELLNESS HOTEL V ČR • 9 SAUN 

• 6 VYHŘÍVANÝCH BAZÉNŮ

• KOMFORTNÍ POKOJE • KONGRESOVÉ SÁLY

Hotel Zámek Valeč 
tel. 724 400 497 | e-mail: hotel-valec@vstav.cz

www.hotel-valec.cz
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• NEJLÉPE VYBAVENÝ WELLNESS HOTEL V ČR • 9 SAUN 

• 6 VYHŘÍVANÝCH BAZÉNŮ

• KOMFORTNÍ POKOJE • KONGRESOVÉ SÁLY

Hotel Zámek Valeč 
tel. 724 400 497 | e-mail: hotel-valec@vstav.cz
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Hlavní zájem sběratelů je zpravidla 
soustředěn na strojky. Na rozdíl od 
obrazu nebo šperku je u hodinek 

totiž důležitá funkčnost, která v jejich ceně 
hraje nemalou roli spolu s investicemi do 
oprav či údržby. 

„Klasický sběratel chce mít vždy širší 
zastoupení věcí, které se rozhodl sbírat, ať 
už se zaměří na období, druh hodin, značku, 
nebo materiál – například zlaté od kapes-
ních po náramkové. Touží po pestrosti a roz-
manitosti, aby se měl z čeho těšit,“ vysvětluje 
Václav Matouš, hodinář a majitel obchodu 
a portálu Království hodin. 

Investiční sběratelé sázejí spíš na finanční 
růst zvolených kousků, ale obě skupiny 
musejí o hodinkách hodně vědět a neustále 
se vzdělávat.

Náramkové vedou
Sběratelské možnosti na poli časomíry jsou 
opravdu široké, v současnosti jsou ve středu 
zájmu náramkové hodinky. „Investičně nejza-
jímavější jsou komplikované a zároveň dobře 
zachovalé hodinky manufaktur jako A. Lange 
& Söhne, Patek Philippe, Vacheron Constan-
tin či Audemars Piguet. Nejlikvidnější je však 
rozhodně výrobky Rolex. Hodinky z kolekce 
Oyster, ať už se jedná o chronografy Cosmo-
graph Daytona, nebo základní potápěčské 
hodinky Submariner, lze v případě potřeby 
prodat téměř okamžitě. Navíc neskutečně 
dobře drží cenu a starší modely stále rostou,“ 
vysvětluje sběratel Jan Lidmaňský. 

Podle něj se ke sbírání hodinek může 
odhodlat vlastně kdokoli – důležitá je pouze 
chuť porozumět produktu. „Nepotřebujete 

obří finanční zázemí. V Hongkongu se vy-
dražila za 33,5 milionu sbírka více než  
5800 hodinek Swatch, u nichž za exemplář 
zaplatíte kolem jednoho až pěti tisíc korun.“  

„Bez významných úspor můžete začít ně-
kterými modely dostupnějších značek, kro-
mě Swatche je to například Seiko, případně 
si připlatit u základních verzí Rolex, Officine 
Panerai či japonských Grand Seiko, jejichž 
hodnota stále roste. Často vyhledávané jsou 
starší chronografy známých značek Heuer, 
Lemania, Certina, Longines či Tudor. Dost 
lidí v Čechách začalo na tuzemské značce 
Prim – dnes závod Elton v Novém Městě nad 
Metují produkující pod označením Prim Ma-
nufacture 1949. Třeba proto, že doma našli 
staré ‚primky‘ po dědečkovi. Základem je 
vybrat si značku, která je vám blízká, a začít 
ji studovat,“ vysvětluje Lidmaňský.

Cenové kotrmelce
„Můžete začít sbírat levné věci od 300 do 
500 korun za kus, a pokud budete mít štěstí, 
za čas se z vaší sbírky může stát velmi drahá 
záležitost. Stejně tak můžete prodělat na mi- 
lionové investici,“ dodává Václav Matouš. 

Ostatně móda i cena se mění, jeden 
člověk dokáže zvrátit hodnotu určitého typu 
hodinek v celé lokalitě. „Stačí, když do Česka 
přijede cizinec ochotný zaplatit o sto procent 
víc, než je zvykem, třeba za zlaté ‚schaf- 
fhausenky‘. Obejde několik obchodů, dvoje 
troje koupí, starožitníci si dají echo a cena 
krátkodobě vyletí. Pak zase spadne. Nebo 
určitou věc začne sbírat více lidí a stane se 
z ní móda. Lidé, kteří kdysi začali sbírat 
‚primky‘, netušili, že po nich časem bude 
taková poptávka,“ pokračuje hodinář.

Staré versus moderní
Na sbírku nelze dát univerzální návod, začá-
tečník musí mít dokonalé informace, věnovat 
koníčku spoustu času a mít i trochu štěstí. 
Druhou možností, zejména u investičního 
sběratelství, je spolupráce s odborníkem.

„Je složité odhadnout, co v budoucnosti 
vydělá peníze, ve vývoji ceny nemusí vždy 
působit logika. Na trhu jsou starší a kva-
litnější věci mnohdy za nižší cenu než ty 
mladší a méně dobré,“ říká hodinář. Nedá 
se ani odhadnout růst hodnoty sbírky jako 
celku. Sortiment je tak obrovský, že v rámci 
jedné kolekce vždycky něco roste a něco 
ztrácí podobně jako cenné papíry.

Stejně tak je nejistá sázka na limitované 
edice, ty nezaručují, že hodinky po čase pro-

108 l Profit

ALTER NAT I VNÍ  
INVE S T IC E

Když poklad v trezoru tiká
Hodinky slouží hlavně 
jako časomíra, lze se však 
na ně dívat také jako na zajímavý
kousek ze světa jemné 
mechaniky, umělecký objekt, 
šperk či starožitnost 
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říká hodinář s 43letou zkušeností, v jehož 
obchodě získáte s hodinkami i certifikát.

Propadlí vášni
Mechanické hodinky je potřeba natahovat, 
aby si zachovaly funkčnost, ovšem je nutné 
také myslet na to, že mazací vlastnosti olejů 
v nich obsažených vydrží tři až pět let, pak by 
se strojek mohl zadřít. „Zákazníkům dopo-
ručuji, aby si u hodinek nechali udělat servis, 
dali je do trezoru a dál si jich nevšímali. Až 
ve chvíli, kdy s nimi chtějí něco podniknout, 
nechají provést údržbu,“ doporučuje hodinář.

„Investiční sběratel za sbírkou většinou 
vidí jen uložené peníze, ale nezřídka se 
stane, že se promění v člověka, který svou 
sbírkou žije, a naopak. Jako ve všem, i ve 
sběratelství funguje pokora. Kdo má vysoké 
ego a myslí si, že je chytřejší než druzí, tak 
na to zpravidla dojede. Někteří nakonec 
finančně prodělají nejvíc – než aby milova-
nou sbírku po částech rozprodali, raději ji 
komplet věnují muzeu.“ 

JANA ŠULISTOVÁ 

dáte za více peněz. „Musí se jednat o limitaci 
úměrnou značce a důvodu, proč vznikla,“ 
vysvětluje Jan Lidmaňský rozdíl mezi 
limitovanými edicemi chrlenými několikrát 
do roka a ojedinělými kousky významných 
manufaktur, na které jsou čekací listiny. 

Kde nakupovat
Při hledání investice se dá pátrat na interne-
tu, chodit na burzy, do obchodů, účastnit se 
diskusních fór. V případě nákupu drahých 
kousků je potřeba dodržet základní poža-
davky. Nenakupujete-li od spolehlivého 
známého, pak byste měli transakci provádět 
na bezpečném místě.  A druhou podmínkou 
je možnost si hodinky prohlédnout, a pokud 
jim sami nerozumíte, mít s sebou odborníka. 

„Stačí hodinky uvést do stavu, že během 
transakce fungují, ale později se u hodináře 
zjistí, že za opravu kousku, který by jako 
funkční měl hodnotu pět tisíc, zaplatíte o tři 
tisíce víc. Internetové fráze, že ‚hodinky 
byly u hodináře‘, nemusejí znamenat, že je 
skutečně opravil. Spousta lidí také nabízí 
falza, která zpravidla pozná jen odborník,“ 

INZERCE    A171001232
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Začátek u hodinek  
po dědečkovi

  Bez významných úspor můžete začít 
některými modely dostupnějších  
značek, kromě Swatche je to například 
Seiko, případně si trochu připlatit  
u základních verzí Rolex, Officine Panerai 
či japonských Grand Seiko, jejichž 
hodnota stále roste. Často vyhledávané 
jsou také starší chronografy známých 
značek Heuer, Lemania, Certina,  
Longines či Tudor. 

  Dost lidí v Čechách začalo na tuzemské 
značce Prim – dnes závod Elton 
v Novém Městě nad Metují produkující 
pod označením Prim Manufacture 
1949. Třeba proto, že doma našli staré 
‚primky‘ po dědečkovi. Základem je 
vybrat si značku, která je vám blízká, 
a začít ji studovat.
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 K fenoménům posledních let patří  
Průmysl 4.0. Skutečně jde o tak převratnou 
revoluci, jak se uvádí, nebo to je 
pokračování vývoje směrem k digitalizaci 
a automatizaci?
Jako u všeho nového pokulhává terminolo-
gie za obsahem. Evropská unie razí pojem 
„digitální ekonomika a společnost“. Sdělení 
Evropské komise Digitalizace evropského 
průmyslu z dubna roku 2016 upozorňuje, že 
na národní úrovni vznikají různé inicia-
tivy, například Industrie 4.0 v Německu, 
Smart Industry v Nizozemsku, Catapults ve 
Spojeném království a Industrie du Futur 
ve Francii. A v této souvislosti vyslovuje 
obavu, že důsledkem jejich izolované im-
plementace by mohla nastat roztříštěnost 
jednotného trhu.  

 Jak je na tom Česká republika?
Bohužel i v České republice lze zaznamenat 
jistou dvojkolejnost. Jednak aktivity Úřadu 
vlády, tedy přijetí dokumentu Akční plán 
pro rozvoj digitálního trhu, ustanovení ko-
ordinátora pro digitalizaci. Jednak aktivity 
ministerstva průmyslu a obchodu směrem 
k Industrie 4.0 a usnesení vlády K iniciativě 
Průmysl 4.0 v srpnu 2016.

 Jaké jsou dosavadní výsledky zavádění 
Industrie 4.0 v Německu? 
První aplikace signalizují uvolňování méně 
kvalifikovaných pracovníků, překvapivě 
příznivou návratnost investic do inteligentní 
automatizace a robotizace. Uvolnění pracov-
níci by mohli být zaměstnaní ve službách, 
ale i ve výrobních podnicích – u stávajících 

finalistů, kteří by díky nižším výrobním ná-
kladům na bázi Industrie 4.0 mohli efektiv-
ně vyrábět komponenty, které nyní zadávají 
do kooperačních výrob do zahraničí, včetně 
České republiky.  

 Německé firmy patří k největším 
propagátorům Průmyslu 4.0, zároveň 
jsou největšími partnery českých podniků.  
Z toho vyplývá, že české podniky se tomuto 
trendu asi nevyhnou…
Ano, navíc hrozí nebezpečí stahování kooperač-
ních výrob do Německa, pokud budou schopni 
snížit výrobní náklady na úroveň českých.

 Česko patří k nejprůmyslovějším zemím 
Evropy. Je to u tak výrazné technologické 
změny výhoda, nebo naopak komplikace?

Blízká budoucnost? 
Roboti místo manažerů
O nástupu robotů Jaromír Veber,
řídící oddělení manažerských 
studií Masarykova ústavu vyšších 
studií ČVUT v Praze, nepochybuje

INZERCE    A171001245
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Problémem Česka je struktura průmyslové 
produkce, zejména vysoký podíl výroby 
dílů, komponentů a menší podíl výroby 
finálních produktů, tím značná závislost 
průmyslu na finalistech, bohužel často 
v zahraničí, a jejich strategických záměrech. 
Pokud v důsledku Industrie 4.0 bude dochá-

zet k uvolňování pracovních sil u finalistů 
a ti v zájmu sociálního smíru s odbory si 
budou sami vyrábět díly a různé komponen-
ty, protože jim to zlevnění výroby umožní, 
zaměstnají takto uvolněné pracovníky 
a zabijí dvě mouchy jednou ranou. Bohužel 
to může znamenat vážné ohrožení našich 
malých a středních podniků zaměřených na 
kooperační výroby. Uklidněním může být, 
že dojde-li k tomuto scénáři, bude pozvolný 
v řádu desítek či několika desítek let. 

 Malé a střední firmy se obávají, že 
Průmysl 4.0 povede k jejich totální 
technologické závislosti na několika málo 
globálních firmách. Jsou tyto obavy 
oprávněné?
Zřejmě ano, scénář může být ještě více 
pesimistický, totiž že dojde k omezová-
ní kooperačních výrob a finalisté si díly 
budou vyrábět sami. Polovina podnikového 
majetku v České republice je ve vlastnictví 
zahraničních firem. Je otázkou, zda do nich 
budou investovat ve smyslu Industrie 4.0, 
nebo využívat co nejdéle výhody nízkých 
mzdových nákladů.

 Vizionáři tvrdí, že část manažerského 
rozhodování nahradí již brzy umělá 
inteligence. Je to reálné?
V praxi se setkáváme s dvojím typem roz-
hodování, jednak rutinním, opakovaným, 
které řeší dobře strukturované problémy 
a dá se algoritmizovat, zde již informační 
systémy řadu rozhodování nahrazují a není 
pochyb, že v tomto směru dojde k dalšímu 
nahrazování člověka technikou. A pak také 
v praxi existují jedinečná rozhodnutí, kde 
chybějí zkušenosti. Zde zřejmě úloha mana-
žera při rozhodování zůstane zachována. Co 
se mění, jsou však mnohem lepší informace, 

které mu mohou informační systémy pro 
definitivní rozhodnutí nabídnout.  Výjimeč-
né tak nemusejí být situace, kdy informační 
systém i pro jedinečná rozhodnutí nabídne 
několik variant pro definitivní závěr.

 Dalším fenoménem posledních let je 
sdílená ekonomika. Má šanci se prosadit 
plošně, nebo zůstane vyhrazená pro 
specifické obory, v jakých působí Uber nebo 
Airbnb?
Otázkou je, zda plošně, osobně se domní-
vám, že dost výrazně. Souvisí to s posunem 
v životním stylu, hodnotového žebříčku ze-
jména mladé generace, která mnohem méně 
lpí na vlastnictví věcí, hromadění výrobků 
apod. a více upřednostňuje užívání si života. 
Pro řadu lidí je přijatelnější mít operativní 
přístup k produktu, výrobku, službě, když 
ji potřebují, než ji vlastnit a občas využívat. 
Je to posun od práva vlastnického k právu 
uživatelskému, byť krátkodobému. 

 Čím je tento posun daný?
Moderní informační a komunikační tech-
nologie a zejména pak internet ve spojení 
s informačními platformami, popřípadě 
i chytrými telefony, propojují lidi navzájem. 
Profesionální internetové platformy umožňu-
jí rychlé a přehledné sdílení mezi vzájemně 
neznámými subjekty. Ať chceme, či ne, inter-
net a informační platformy postupně mění 
distribuční modely. Podívejme se jen, jaký 
boom prožívají e-shopy. A lze s vysokou prav-
děpodobností předvídat, že následnou etapou 
bude sdílení. Pokud uživatelé získají k tomuto 
modelu distribuce důvěru a bude pro ně fi-
nančně zajímavý a dostatečně pohodlný. Pak 
již nic moc nebrání jeho rozšiřování. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)

INZERCE    A171001223

Prof. Ing. Jaromír Veber, 
CSc. (63)

Absolvent Fakulty výrobně-ekonomické 
VŠE v Praze, docent v oboru ekonomika 
průmyslu (r. 1988), docent v oboru 
podnikové hospodářství (r. 1999). V roce 
2002 byl jmenován profesorem. Od února 
2017 je vedoucím oddělení manažerských 
studií Masarykova ústavu vyšších studií 
ČVUT v Praze. Odborně se zaměřuje na 
produktový a provozní management, 
management kvality a environmentu, 
prosperitu a výkonnost organizací,  
krizové řízení. Je autorem nebo 
spoluautorem řady odborných publikací, 
tou poslední je Management inovací 
(Management Press, 2016).
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Objednejte si prezentaci, přijedeme za Vámi
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Sleva 11%
kód: RP-17
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Navštivte nás na veletrhu
REKLAMA POLYGRAF 

24. - 26. 4. 2017

STÁNEK č. 3C20 

Ručně tvarovatelný systém..

Inteligentní vystavování 

Jednoduše postavíte bez nářadí

Vytvoříte si tvary podle Vaší představy

 Lehce připojíte stolky, police, LCD panely,
 světla a další příslušenství

3D návrhy a vizualizace získáte od nás zdarma,
poradíme Vám s výběrem

Mimořádně skladný - vejde se Vám i do
osobního auta
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Kouzlo „měkkých dovedností“
Za úspěšnou považuji každou zakázku, v níž klienti 
dojdou k poznání, že v sobě skrývají velký potenciál, 
říká Hana Vykoupilová z firmy Inspirro 
 Na vizitce máte napsáno HR Consultant, 

Soft skills trainer & Coach. Co vlastně 
znamenají ty „soft skills“?
Soft skills jsou dovednosti potřebné pro inter-
akci s ostatními. Dám vám příklad: pokud se 
rozhodnete otevřít si krámek s těmi nejlep-
šími bagetami ve městě, budete potřebovat 
skvělou znalost toho, jak bagety upéct – to jsou 
„hard skills“. Ale proto, abyste nezůstal jen 
u toho, že máte skvělé bagety, o kterých však 
nikdo neví, budete potřebovat také vědět, jak 
komunikovat se zákazníky, jak přistupovat ke 
svému nejlepšímu pekaři, jak si organizovat čas 
a úkoly – což jsou právě soft skills neboli měkké 
dovednosti. Kouzlo soft skills spočívá v tom, že 
neexistuje jednoduchý manuál, jak si je osvojit, 
jsou naprosto klíčové pro fungování společnosti 
jakékoli velikosti a nejsou snadno měři-
telné. Přesto jsou v různé kvalitě vlastní 
každému člověku a jde jen o to, podpořit 
to, co již dobře funguje, a posílit to, co 
může fungovat lépe! 

 Zároveň jste také koučkou… 
Koučink je vlastně stará sokratovská 
metoda, v níž klient přichází prostřed-
nictvím koučových otázek na vlastní od-
povědi a řešení, což je ohromně cenné. 
Pokud se například rozhodnete, že vy-
jdete na Mont Blanc, mohla bych vám říct, jak 
to máte udělat. Nebo bych se vás mohla zeptat, 
co vám výstup na Mont Blanc přinese, kdy ho 
chcete dosáhnout, co všechno už jste s ohledem 
na tento cíl zvládl a co všechno vás napadá, že 
musíte udělat, abyste jej dosáhl. Ptala bych se 
vás dál tak, abyste vy sám určil, jak cíle dosáh-
nete, a také tak, abyste si uvědomil sílu vlastní 
motivace. Rozdíl mezi tím, že bych vám řekla, 
jak to máte udělat, a tím, že sám formulujete, 
jak to uděláte, je právě v motivaci a v síle ener-
gie, kterou do celého procesu vložíte. 

 Kde a jak jste se vy připravovala 
na profese koučky a trenérky soft skills? 
Moje příprava na tuto profesi byla a stále je jako 

míchání koktejlu. Obsahuje jak formální část, 
což bylo jednak absolvování výcviku pro pro-
fesionální kouče v pražském Koučink centru, 
získání certifikace Lektora dalšího vzdělávání, 
absolvování mnoha programů pro školitele 
v rámci jedné z korporací na Tchaj-wanu
a celá řada dalších vzdělávacích programů pro 
kouče a lektory. Neméně důležitou složkou 
ale byla také neformální část, která zahrnuje 
dobrodružnou mnohaletou cestu poznání sebe 
sama, spojenou s absolvováním dílen Tance 
pěti rytmů, kurzů všímavosti, pravidelným cvi-
čením jógy, meditacemi, prací s vlastní energií 
na mnoha úrovních a velkým darem mateřství. 
Třetí ingrediencí byly také zážitky z cest do 
různých koutů světa a pochopení diverzity 
lidského konání, zvyků a smýšlení. 

 Jaké konkrétní přínosy může klientům 
vaše práce přinést na poli komunikace 
s pracovníky i zákazníky? 
Hlavní přínos spočívá v tom, že se jim s pra-
covníky nebo zákazníky lépe komunikuje, 
protože vědí, jak na to. V případě pracovníků 
je to často jejich zapojení do tvorby procesů, 
rozhodování, znovunalezená kreativita, moti-
vace, podpora jejich schopností a dovedností, 
které pomáhají dosáhnout týmového nebo 
firemního cíle. Zkrátka naprosto přirozený, 
vzájemně respektující způsob, který nese velké 
a hlavně „trvale udržitelné“ ovoce. V případě 
komunikace se zákazníky, externími, ale také 
interními, je to často objevení způsobu, jak 
uspokojit nebo nejlépe předčit požadavky 

zakázníka, způsobu znovu založeného na smy-
sluplné, čitelné, respektující komunikaci. 

 Které své zakázky považujete zatím za 
nejúspěšnější a proč? 
Za úspěšnou považuji každou zakázku, v níž 
klienti dojdou k poznání, že v sobě skrývají 
velký potenciál, a získají chuť jej dál kultivovat 
a využívat. V tomto smyslu byla velice úspěšná 
zakázka pro jeden z výrobních závodů společ-
nosti Hartmann – Rico: právě proto, že přes 
počáteční skepsi získali účastníci ohromnou 
chuť zkoušet nově nabyté poznatky a doved-
nosti v praxi. Zjistili, že jim skutečně přiná-
šejí smysluplnou komunikaci s podřízenými 
pracovníky, jejich zapojení a také jednodušší 
proces řešení problémů. Neméně úspěšným 
projektem byla zakázka pro společnost BMT 
Medical Technology nebo koučovací a indivi-
duální programy pro společnosti Wistron, SMS 
InfoComm nebo Cooper Standard Automotive. 

 Kde všude se vyplatí absolvovat trénink soft 
skills – ve kterých oborech lidské činnosti ho 
považujete za přímo nezbytný? 
Konkurence je prakticky ve všech oborech 
velmi vysoká a to, co odlišuje jednotlivé 
společnosti – ty nejlepší od těch ostatních –, 
jsou právě lidé, jejich schopnosti, dovednosti, 
uplatnění a rozvíjení potenciálu, motivace 
a vnitřní vyrovnanost, což jsou všechno 
aspekty dobře zvládnutých soft skills. Jaký-
koli rozvoj potenciálu lidí je proto naprosto 
nezbytný v každém oboru lidské činnosti. 
Trénink soft skills ale není jediným způsobem, 
firmám vždy připravuji programy na míru. 
Může se jednat o individuální nebo skupinové 
programy, koučování, workshopy, dlouhodo-
bé nastavení strategie rozvoje a další. Dobře 
připravený program nemůže pouze korelovat 
se současnými potřebami společnosti, ale 
musí majitele firem a lídry připravovat na to, 
co z hlediska lidského potenciálu budou pro 
svoji další práci a úspěšné fungování firmy 
potřebovat v budoucnosti. 

ADVERTOR I AL

116 l Profit

Jakýkoli rozvoj 
potenciálu lidí je 
nezbytný 
v každém 
oboru lidské
činnosti.
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Ischia  / La Bagatella ****  cena od 17 390 Kč

Sardinie / La Plage Noire **** cena od 17 290 Kč

Kalábrie  / Nausicaa Village ***+ cena od 18 990 Kč

Sicílie  / ELI hotel ****  cena od 19 390 Kč

P o l o p e n z e

P l n á  p e n z e  p l u s

S o f t  A l l  i n c l u s i v e  

P o l o p e n z e  p l u s

Itálie – domov olivového oleje, těstovin, výborného vína, nádherných moří a zářící-
ho slunce. Za svou popularitu vděčí i bohaté historii, která se do její krajiny otiskla 
množstvím úchvatných památek, avšak i půvabné a rozmanité přírodě. Navíc mů-
žete počítat s kvalitní úrovní služeb a skvělou kuchyní.Itálie

HIT  l e to šn í ho  léta 2017

Oblíbený hotel s rodinnou atmosférou se nachází na klidnějším místě letoviska Forio, v těsné 
blízkosti vyhledávané písečné pláže San Francesco. Je vhodný pro milovníky klidnější dovolené 
plné pohody, v příjemném prostředí v blízkosti moře. Milovníci procházek ocení pěší dostupnost 
jak centra letoviska Forio, tak i slavné botanické zahrady La Mortella – oblíbeného cíle pěších 
výletů.

Vzdušný a rozlehlý resort má skvělou polohu přímo u dlouhé písečné pláže v samém středu ši-
roce otevřeného zálivu Asinara. Hostům je k dispozici prostorný bazén, 2 restaurace či obchodní 
arkáda se suvenýry. Hotel je dobrou volbou zejména pro rodiny s dětmi, ale rovněž pro páry či 
klienty hledající příjemné prostředí a pěkné koupání.

Prázdninový resort se nachází na Jónském pobřeží Kalábrie ve vyhledávané lokalitě Sant Andrea.
Tato oblast je proslulá především díky krásnému koupání a krásné dlouhé písečné pláži, která 
lemuje zdejší pobřeží v délce několika kilometrů. Komplex je složen z několika nižších budov 
rozmístěných v udržované zahradě s palmami a olivovníky, klimatizované pokoje zařízené ve 
středomořském stylu jsou vždy s balkonem nebo terasou. 

Svěží, vzdušný, moderní resort se nachází v těsné blízkosti pěkné písečné pláže, s privátním 
úsekem určeném jen pro hotelové hosty. Ubytování je v klimatizovaných pokojích pohodlně 
zařízených v moderním stylu v jedné ze 3 hotelových budov. Hotel je vyhledáván pro chutnou 
kuchyni v sicilském stylu.

Destinace jako stvořená pro rodiny s dětmi!
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Kam na dovolenou v Itálii
Nádherné pláže, vody několika moří, vysoké štíty 
hor a všudypřítomné slunce. V Itálii se nacházejí až tři 
pětiny uměleckých děl celého světa

Jedny z nejhezčích pláží starého 
kontinentu, čistá a teplá tyrkysová 
mořská voda, nedotčená příroda, 

výtečná gastronomie, historické památky, 
přitom minimum turistického ruchu 
a nezaměnitelná atmosféra.

K nejkouzelnějším místům Kalábrie patří 
Pizzo, které leží na strmé skále s výhledem na 
záliv Santa Eufemia. Náměstí Piazza della 
Repubblica je plné barevných stolů a židlí 
před cukrárnami, jejichž hlavní pýchou je 
proslulá zmrzlina Tartufo di Pizzo. A co 
teprve unikátní jeskynní kostel Piedigrotta, 
vytesaný do skály?

Půvabná je starobylá Tropea s úzkými 
uličkami, malebným historickým centrem, 
normanskou katedrálou a františkánským 
klášterem, typickými prodejničkami suve-
nýrů – a především s romantickým kostelem 
Santa Maria, který se vyjímá na skále přímo 
nad mořem. V okolí se pěstuje velmi kvalitní 
a vyhlášená červená cibule a konají se tu 
i cibulové slavnosti. Dokonce zde koupíte 
i cibulovou zmrzlinu!

Relaxační Ischia
Nevelký ostrov v Neapolském zálivu je často 
také nazývaný jako ‚‚stálezelený ostrov”. 
Sopečný původ se na ostrově projevuje 
především termálními prameny, fumaroly, 
přírodními saunami a horkými písky. Pro 
Ischii jsou charakteristické termální lázně.

Mezi zajímavá místa ostrova patří Ara-
gonský hrad, ležící nedaleko přístavu Ischia 
Porto. Počátek jeho výstavby spadá do  
pátého století př. n. l., v následujících 
staletích byl ovšem několikrát přestavován 

a upravován a za současnou podobu vděčí 
dynastii Aragonců (14. století).

Udělejte si výlet lodí do Pompejí a projdě-
te si toto obrovské archeologické naleziště 
pozůstatků římského města, zasypaného 
erupcí Vesuvu v roce 79 n. l. Vulkanický 
popel dokonale zakonzervoval budovy 
a předměty.

Malebná a tajemná Sardínie
Druhý největší italský ostrov uspokojí plážo-
vé povaleče i dobrodružné povahy. Sardinie 
je ostrovem překrásných pláží a moře má 
křišťálovou vodu, hrající mnoha odstíny, 
vysoká pohoří s úchvatnými zákoutími, 
divokou a rozmanitou faunu i flóru. Krása 
ostrova spočívá v jeho různorodosti. Pro 
svou strategickou polohu byla Sardinie vždy 
objektem zájmu vlivných mocností. Počínaje 
Kartaginci byla téměř neustále okupována 
a každá z kultur tu po sobě zanechala své 
stopy, patrné dodnes.

Dramatická krajina vysokých pobřežních 
útesů, ozvláštněná siluetami starobylých 
strážních věží – tím vás uvítá severozápad 
ostrova v okolí města Alghero. To se ne 
nadarmo pyšní přízviskem Malá Barce-
lona, neboť je vystavěno v katalánském 
stylu a leží na stejné úrovni jako španělská 
Barcelona.

Nedaleko se nachází zdejší přírodní klenot, 
jeskyně Grotta di Nettuno s pomalu rostou-
cími stalagmity a stalaktity, stabilní teplotou 
a obrovským prostorem. Její vchod je dva 
metry nad mořskou hladinou.

Jedním z nejvyhledávanějších míst na 
Sardinii, pět kilometrů od městečka Stin-

tino, je nádherná pláž La Pelosa, tvořená 
jemným bílým pískem a omývaná tyrkyso-
vým Středozemním mořem.

Ostrov pod vládou Etny – Sicílie
Sicílie je svět sám pro sebe, místo, kde není 
odnikud příliš daleko k moři, které je vidět 
téměř ze všech hor vnitrozemí. Nejvyšší 
z nich, přes tři tisíce metrů vysoká Etna, je 
aktivní sopkou. A ve městech, z nichž dýchá 
historie, kypí čilý život. Najdete zde nejen 
dlouhé a široké pláže, ale vzniká tu stále 
víc malých a upravených pláží s exkluzivní 
gastronomickou nabídkou.

Neopakovatelnou atmosféru antiky 
s příchutí orientu i množství historických 
památek a monumentálních staveb si užijete 
v Palermu.

Na Sicílii stejně jako v celé Itálii patří po-
žitek z jídla ke každodennímu spokojenému 
životu. Sicilané mají navíc zálibu v rozmani-
tosti, a proto můžete ochutnat těstoviny na 
tisíc způsobů, čerstvé ryby a mořské plody, 
rozličně připravovanou zeleninu, výtečnou 
pizzu i lahodná vína – a v každé oblasti 
ostrova s trochu jinými přísadami.

Vyplujte na ostrov Stromboli, jehož 
dominantou je stejnojmenná sopka – jedna 
z nejaktivnějších sopek světa. K té je vůbec 
nejlepší se vydat večer. Vždyť si to představ-
te: plujete lodí směrem k zapadajícímu slun-
ci, máte na kůži pocit teplého vánku a blížíte 
se k sopečnému ostrovu. Měsíční světlo se 
odráží na šerem ztemnělé hladině moře, nad 
kterým rudě bouří vulkán… 

JONÁŠ KŘÍŽ,.Euro
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Ischia  / La Bagatella ****  cena od 17 390 Kč

Sardinie / La Plage Noire **** cena od 17 290 Kč

Kalábrie  / Nausicaa Village ***+ cena od 18 990 Kč

Sicílie  / ELI hotel ****  cena od 19 390 Kč

P o l o p e n z e

P l n á  p e n z e  p l u s

S o f t  A l l  i n c l u s i v e  

P o l o p e n z e  p l u s

Itálie – domov olivového oleje, těstovin, výborného vína, nádherných moří a zářící-
ho slunce. Za svou popularitu vděčí i bohaté historii, která se do její krajiny otiskla 
množstvím úchvatných památek, avšak i půvabné a rozmanité přírodě. Navíc mů-
žete počítat s kvalitní úrovní služeb a skvělou kuchyní.Itálie

HIT  l e to šn í ho  léta 2017

Oblíbený hotel s rodinnou atmosférou se nachází na klidnějším místě letoviska Forio, v těsné 
blízkosti vyhledávané písečné pláže San Francesco. Je vhodný pro milovníky klidnější dovolené 
plné pohody, v příjemném prostředí v blízkosti moře. Milovníci procházek ocení pěší dostupnost 
jak centra letoviska Forio, tak i slavné botanické zahrady La Mortella – oblíbeného cíle pěších 
výletů.

Vzdušný a rozlehlý resort má skvělou polohu přímo u dlouhé písečné pláže v samém středu ši-
roce otevřeného zálivu Asinara. Hostům je k dispozici prostorný bazén, 2 restaurace či obchodní 
arkáda se suvenýry. Hotel je dobrou volbou zejména pro rodiny s dětmi, ale rovněž pro páry či 
klienty hledající příjemné prostředí a pěkné koupání.

Prázdninový resort se nachází na Jónském pobřeží Kalábrie ve vyhledávané lokalitě Sant Andrea.
Tato oblast je proslulá především díky krásnému koupání a krásné dlouhé písečné pláži, která 
lemuje zdejší pobřeží v délce několika kilometrů. Komplex je složen z několika nižších budov 
rozmístěných v udržované zahradě s palmami a olivovníky, klimatizované pokoje zařízené ve 
středomořském stylu jsou vždy s balkonem nebo terasou. 

Svěží, vzdušný, moderní resort se nachází v těsné blízkosti pěkné písečné pláže, s privátním 
úsekem určeném jen pro hotelové hosty. Ubytování je v klimatizovaných pokojích pohodlně 
zařízených v moderním stylu v jedné ze 3 hotelových budov. Hotel je vyhledáván pro chutnou 
kuchyni v sicilském stylu.

Destinace jako stvořená pro rodiny s dětmi!
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Dostanete-li výjimečné auto na 
test, rychle poznáte, jak působí 
na okolí. Začíná to už tím, zda 

se za ním lidé ohlížejí, gestikulují na vás 
z okolních vozů, začnou s vámi spontánně 
hovořit na parkovišti. A tohle všechno se mi 
s Rangerem přihodilo. Navíc mi však ještě… 
spílali. 

Kam se s tím mastodontem hrneš! Tohle 
auto do pražských uliček nepatří. A měli 
pravdu. Ford Ranger Wildtrak pro město ne-
byl stvořený. Téměř pět a půl metru dlouhý 
a skoro dva metry široký „Američan“ v něm 
jen zbytečně provokoval. Shlížel na okolí s až 
nevšedním sebevědomím, někdo by možná 
řekl namyšleně.  

Měl však proč. Tak povedené propojení 
světa práce a zábavy na čtyřech kolech se jen 
tak nevidí. A potvrzují to i poslední statis-
tiky Svazu dovozců automobilů (SDA). Ford 
Ranger byl loni sedmé nejprodávanější lehké 

užitkové auto v třídě do 3,5 tuny v České 
republice. A letos v trendu pokračuje. Před 
ním se umístily jen „nákladní plecháče“ jako 
Peugeot Boxer, Renault Master, Fiat Ducato 
a další. 

Kategorii pick-upů pak suverénně vévodil, 
až hodně vzadu zůstal oblíbený „vůz teroris-
tů“ Toyota Hilux, s ještě větším odstupem 
následovaly Volkswagen Amarok a Nissan 
Navara. 

Pick-up? Ne, SUV
Modernizovaný Ranger se i přes svoje 
rozměry dobře řídí na silnici – tedy s jednou 
výjimkou, pokud není prázdný. To se občas 
chová na příčných hrbolech jako zdivočelá 
koza. Žebřinový rám, tuhá zadní náprava, 
listová pera o sobě dávají vědět. Přímo skvě-
le se pak vodí v náročném terénu. Hrboly? 
Příkrá stoupání? Klesání? Voda? Úsměvná 
záležitost. Nezastaví ho nic. 

120 l Profit

Kára pro dobrodruhy
Zajet s tímhle autem do úzkého 
koridoru drive-in restaurantu bylo 
mnohem větším dobrodružstvím než křižovat 
rozblácené stráně s náklonem 35 stupňů

TE S T

Ford Ranger Wildtrak  
3,2 TDCi (Double CAB, 4x4) 

Motor: vznětový, 3198 cm³ 
Nejvyšší výkon: 147 kW (200 k)
Nejvyšší výkon při otáčkách: 3000 ot/min
Nejvyšší rychlost: 175 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h: 10,6 s
Převodovka: automatická, 6 stupňů
Provozní hmotnost: 2316 kg
Maximální přípustná hmotnost: 3200 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):  
5362 x 1860 x 1815 mm
Rozměry nákladového prostoru  
(délka x šířka x výška):  
1549 x 1560 x 511 mm
Světlá výška: 229 mm
Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
11,4/7,3/8,8 l
První cena vozu: 731 566 Kč  
(Single Cab XL, 2,2 TDCi) 
Cena testovaného vozu: 1 214 477 Kč  
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Funkce elektronického přepínání pohonu 
umožňuje změnu z pohonu zadních kol na 
pohon všech kol a zpět otočením ovladače 
za jízdy, a to až do rychlosti 120 km/h. Pro 
zařazení redukovaného převodu pak je třeba 
zcela zastavit. Hladký pohon čtyř kol pod-
poruje vyladění stabilizačního systému ESP. 
A další plusy: stabilizace Rangeru se umí 
přizpůsobit aktuální hmotnosti nákladu, 
vůz má i funkci ochrany proti převrácení.

Není tak divu, že Ranger Wildtrak klame 
tělem, po celou dobu testu jsem měl pocit, že 
sedím spíše za volantem rozložitějšího SUV 
než užitkového vozu do nepohody. Tento 
dojem umocňuje i velmi dobré odhlučnění.  

Mocná síla
Působivé představení sehrává i třílitro-
vý pětiválcový naftový motor, splňující 
standardy emisní normy Euro 6 (využívá 
pokročilé technologie, například selektivní 

katalytickou redukci, systém AdBlue a filtr 
pevných částí), spřažený s šestistupňovou 
automatickou převodovkou. Má sil na rozdá-
vání. Ne náhodou Ford inzeruje, že Wildtrak 
za sebou bez zadýchání odtáhne třeba loď; 
náklad o hmotnosti tři a půl tuny. 

Třílitrový motor nabízí výkon 200 koní 
a točivý moment 470 Nm; devadesát procent 
této nabušené tažné síly je k dispozici v roz-
sahu 1500 až 2750 otáček za minutu. Horší 
už to ale bylo „klasicky“ se spotřebou. Abych 
se přiblížil výrobcem udávaným hodnotám, 
musel jsem jezdit s hodně „lehkou“ nohou. 
(Řešením by tak byl vůz s úspornějším 
čtyřválcem 2,2 l.)

Luxusní náklaďáček  
Úspěšný model Ranger je na českém trhu 
nabízený ve čtyřech výbavách a v množství 
variant. Ty se liší délkou korby i kabiny, 
počtem sedadel a nosností. První dvě FO
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výbavy označené XL a XLT jsou očivid-
ně určené především k práci, pyšní se 
opravdu působivým objemem nákladového 
prostoru.  

Testovaný Wildtrak naproti tomu evident-
ně koketoval s luxusem. Spíše než pro partu 
dřevorubců se hodí pro milovníky dobro-
družství. Ford tak tímto modelem vyšel 
vstříc vzrůstajícímu počtu zájemců o podob-
né „lifestylové“ vozy. 

Výjimečnost modelu podtrhuje nejen jmé-
no, ve slově Wildtrak chybí „c“, ale samozřej-
mě i vyšší cena. Zatímco první (zvýhodněná) 
u Rangeru nyní začíná na 503 900 korunách 
(bez DPH, Single Cab XL 130 k), testovaný 
Wildtrak vyjde v „plné palbě“ na více než 
milion korun.  

Za to mi ale „vymazlená“ verze nabídla 
komfortnější interiér plus třeba vyhřívaná 
zpětná zrcátka a sedadla s polokoženým 
čalouněním, 18palcová kola z lehké slitiny, 
asistenty parkování, zadní kameru a naviga-
ci, dekorační rám za kabinou, infotainment 
Sync2 s Bluetooth a hlasovým ovládáním.    

Za příplatek 24 tisíc korun pak je k mání 
soubor asistenčních systémů: udržování 
v jízdním pruhu, sledování bdělosti, auto-
matické přepínání dálkových světel nebo 
adaptivní tempomat. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

DOSTANE SE VŠUDE. Ranger Wildtrak 
projede brodem hlubokým 80 centimetrů, zvládne 
boční náklon 35°. Impozantní jsou i další údaje: 
maximální přední a zadní nájezdové úhly – 28°, 
maximální přejezdový úhel – 25°.
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Celkem bylo za chyby či 
nedodání kontrolního 
hlášení uděleno 1800 po-

kut. Údaje poskytlo Generální 
finanční ředitelství. „Na první 
pohled se mohou zdát čísla 
velká, ale ve skutečnosti jsou 
nižší než naše očekávání na 
začátku roku,“ říká Gabriela 
Hoppe z poradenské společnosti 

Grant Thornton. Kontrolní 
hlášení bylo zavedeno od 
1. ledna 2016, poprvé jej firmy 
odesílaly správci daně loni 
v únoru. 

Nejvyššími pokutami 
trestá berňák nejčastěji
Nejčastěji byly pokutovány 
firmy, které kontrolní hlášení 

BUSINE S SINFO.C Z
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Kontrolní hlášení:
Firmy zaplatily na pokutách desítky milionů
Od zavedení kontrolního hlášení k DPH 
do konce loňského roku odvedly české společnosti 
na sankcích 80 milionů korun
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(KH) nepodaly a následné výzvy 
správce daně k nápravě ignoro-
valy. Pokuta za tento přečin je 
50 tisíc korun. Takových postihů 
bylo uděleno asi 1400. Druhým 
nejčastějším prohřeškem je 
pozdní podání kontrolního hlá-
šení. Postihem za to, že správce 
daně musí těm, kdo platí DPH, 
připomenout jejich povinnost 
výzvou, je desetitisícová pokuta. 
Tou byly podnikatelské subjekty 
potrestány ve více než 
200 případech.

Pokutováni byli i plátci DPH, 
kteří do pěti pracovních dnů 
nezareagovali na pokyn finanč-
ního úřadu, aby opravili chyby 
v KH. Povinnost opravit hlášení 
na výzvu berňáku mají zástup-
ci firem i v případě, že chyba 
vznikne na straně obchodního 
partnera. Sankcí je pokuta ve 
výši 30 tisíc korun. Uloženo jich 
loni bylo necelých 200. 

Většina je poctivá
Část plátců DPH odevzdává 
kontrolní hlášení měsíčně 
a část jednou za čtvrtletí. 
Vzhledem k počtu poplatníků 
daně z přidané hodnoty nejsou 
čísla nijak hrozivá. „Pokud 
uvážíme, že plátců DPH je u nás 
přes půl milionu a kontrolní 
hlášení podává každý měsíc 
více než 220 tisíc z nich (zbytek 
ho podává čtvrtletně), musely 
být loni podány minimálně tři 
miliony kontrolních hlášení. 
Pokutováno by pak bylo zhruba 
jen každé sedmnáctisté hlášení. 

Počet uložených pokut se nám 
zdá opravdu překvapivě malý,“ 
vysvětluje poradkyně.

Statistiky Generálního finanč-
ního ředitelství ukazují na to, že 
drtivá většina podnikatelů podá-
vá kontrolní hlášení v souladu se 
zákonem. Podle poradců to však 
nemění nic na skutečnosti, že 
podnikatelé, kteří své daně řádně 
platí, vnímají kontrolní hlášení 
jako velkou zátěž. „Řada podni-
katelů ho vnímá jako přenesení 
kontroly od státu na firmy. Vadí 
jim, že i když mají svá hlášení 
v pořádku, jsou často zbytečně 
a pod pohrůžkou pokut vyzýváni 
k jejich opravám,“ uzavírá Gabri-
ela Hoppe.

Malé a střední firmy sice mají 
daleko méně obchodních případů 
než velké podniky, přesto jsou 
– pokud jde o administraci kont-
rolního hlášení – v nevýhodnější 
pozici. „Problémem je zejména 
náročnost komunikace se systé-
mem státní správy, které musíte 
být prakticky 24 hodin denně 
k dispozici. A tam není rozdíl 
mezi malou a velkou firmou. 
Poměrově to pak pochopitelně tu 
menší zatěžuje více,“ varuje mís-
topředsedkyně Asociace malých 
a středních podniků a živnostní-
ků ČR Pavla Břečková. Pro malé 
firmy je tak daleko těžší pohlídat 
si všechny termíny a povinnosti 
a logicky se tím zvyšuje i riziko 
sankcí. 

JAKUB PROCHÁZKA.
(prochazka@mf.cz)
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ŘEŠENÍM JE ZAVEDENÍ PROCESNÍHO 
NÁKLADOVÉHO ŘÍZENÍ
Jedinou cestou, jak snížit riziko a na současném stavebním trhu 
obstát, je začít znovu náklady kalkulovat, zprůhlednit uvnitř firmy 
toky výrobních i  režijních nákladů a  vytvářet trvalý tlak na jejich 
snižování. Jedině snížením nákladů lze i při nižších cenách staveb-
ních prací vytvářet potřebný zisk. Řešením je přechod od živelného 
operativního řízení na procesní nákladové řízení s naprosto jasnými 
a pevnými pravidly. Při procesním nákladovém řízení jsou veškeré 
činnosti související s realizací stavby, od zpracování nákladové kal-
kulace a cenové nabídky přes přípravu a vlastní realizaci až po do-
končení stavby, vzájemně procesně provázány. Tím existuje uvnitř 
informačního systému v každém okamžiku pravdivý obraz o aktu-
álním stavu kterékoli stavby, a tím i celé stavební firmy. Kvalifikova-
ně řídit nejen stavbu, ale i celou stavební firmu nelze bez kvalitních 
a pravdivých informací. Toto v současné době již nelze zajistit ruč-
ním zpracováním informací v excelových tabulkách, do kterých je 
možné zapsat cokoli. Efektivním řešením je zpracování veškerých 
technických a ekonomických informací stavební firmy v komplex-
ním informačním a řídicím systému IPOS, vyvinutém speciálně pro 
kvalifikované řízení stavebních firem. Centrální zpracování veške-
rých vzájemně provázaných informací v  jediné databázi snižuje 

pracnost a  výrazně zvyšuje produktivitu práce. Ve strojírenství, 
kde již takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce dávno probíhá, si ni-
kdo úspěšnou strojírenskou firmu bez plného využití informačního 
systému a výpočetní techniky nedokáže ani představit. Stavebnic-
tví je na tom ve využití výpočetní techniky a  informačních systé-
mů při řízení stavební výroby podstatně hůř. Stavební firmy si pod 
pojmem informační systém představují většinou pouze zpracování 
účetnictví, případně rozpočtů, bez přímého propojení ekonomic-
kých a technických informací o stavbě. Proto mají stavební firmy 
ve využití informačních technologií pro řízení stavební výroby stá-
le velké rezervy. Ten, komu se podaří včas využít tento potenciál, 
získá před ostatními velmi zajímavou konkurenční výhodu. Změnit 
stávající zaběhnuté, ale již nevyhovující metody řízení se nikomu 
nechce, ale pokud to nedokážou včas, budou mít vážný problém.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE STAVBYVEDOUCÍM 
VYUŽÍVAT INFORMAČNÍ SYSTÉM
Aby se dal informační systém využívat pro každodenní řízení stavby 
i celé firmy, je nutné zajistit výrobním pracovníkům snadný přístup 
k aktuálním technickým i ekonomickým informacím. Pokud jakákoli 
důležitá informace o  stavbě není jednoduše a  kdykoli přístupná, 
je pro řízení stavby bezcenná. Současný vývoj výpočetní techniky 
umožnil díky tabletu a mobilnímu připojení k internetu poskytovat 
stavbyvedoucímu, ale i  všem ostatním vedoucím pracovníkům 
skutečně aktuální informace o  průběhu každé stavby. Centrál-
ní zpracování veškerých technických i  ekonomických informací 
v komplexním informačním a řídicím systému IPOS bylo v součas-
né době doplněno o mobilní připojení s využitím tabletu. Toto řešení 
dovoluje stavbyvedoucímu nejen získávat, ale i pořizovat důležité 
informace pro řízení stavby přímo z terénu. Jednoduché ovládání 
mobilního zařízení navíc usnadňuje provozním pracovníkům kdyko-
li využívat informace ze systému IPOS.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti IPOS -SOFT, spol. s r. o.
www.ipossoft.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Stavební firmy, které chtějí v současných podmínkách 
přežít, musejí změnit svůj stávající způsob řízení. 
Boj o nejnižší cenu láme stavebním firmám vaz.

 
Pro investory je stále ještě v současné době hlavním kritériem při výběru dodavatele nejnižší 

cena. Pokud chtějí stavební firmy získat stavební zakázku, velmi často srážejí cenu stavby pod 
vlastní náklady. Problém je v tom, že se stavební firmy v dobách hojnosti soustředily především 
na obchodování, přestaly náklady staveb kalkulovat a dnes velmi často netuší, jaká je skutečná 
nákladová cena stavby. Pokud stavební firmy nákladovou cenu pouze odhadují, nedokážou pak 

skutečné náklady v průběhu stavby kvalifikovaně řídit ani kontrolovat a na konci stavby zažívají velmi 
nepříjemná překvapení, která často ohrožují jejich další existenci. Spoléhat na to, že u ostatních staveb 

tomu bude jinak, je obrovské riziko a stavební firmy musejí své chováni změnit.
 

Přehledy zdravotní pojišťovně, 
respektive České správě sociálního 
zabezpečení (ČSSZ), musejí 

podnikatelé odeslat nejpozději měsíc po 
nejzazším termínu pro podání daňového 
přiznání. 

Pouze ti, kteří mají ze zákona povinný 
audit nebo jim přiznání k dani z příjmu vy-
plňuje daňový poradce, mají dostatek času – 
letos až do 1. srpna. Tuto skutečnost ovšem 
musejí zdravotní pojišťovně i ČSSZ oznámit 
do konce dubna.

OSVČ, jejichž příjmy nedosáhly v loňském 
roce 15 tisíc korun, sice nemají povinnost 
podávat daňové přiznání, odevzdání přehle-
dů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale 
nevyhnou.

„U podnikatelů, kteří daňové přiznání 
nepodávají, je pro dodání přehledu v oblasti 
zdravotního pojištění stanovena speciál-
ní lhůta do 8., respektive 10. dubna 2017 
(podle zdravotní pojišťovny) a v oblasti so-
ciálního zabezpečení do 31. července 2017,“ 
upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti 
Mazars Gabriela Ivanco. 

Pozor na pokuty
Zdravotní pojišťovna vám za neodevzdání 
přehledu může udělit pokutu až ve výši 
50 tisíc korun. ČSSZ ukládá opozdilcům 
dvacetitisícovou sankci, a pokud svou povin-
nost nesplní ani na následnou výzvu, hrozí 
jim dokonce stotisícová pokuta. Obě insti-
tuce ovšem nejprve na případné pochybení 

upozorní a dají hříšníkovi čas na nápravu. 
Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompe-
tenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi 
často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh 
na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem 
nemohou OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťov-
na oznámí, že máte na pojistném nedopla-
tek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od 
odevzdání přehledů. 

Pozor! Za den splatnosti se považuje den, 
kdy má příslušná instituce peníze na účtu. 
Dluh je možné zaplatit v pokladně ČSSZ či 
zdravotní pojišťovny v hotovosti. Pokud 
ovšem poplatník převádí peníze ze svého 
účtu ať už přes internetbanking nebo při 
návštěvě banky, poukáže je na stejný účet, 
na který v průběhu roku posílá pravidelné 
zálohy, a to s totožným konstantním a varia-
bilním symbolem.

Zástupci firem, kteří mají datové schrán-
ky (DS), musejí podávat daňová přiznání 
elektronickou formou, u ČSSZ ale tato 
povinnost neplatí. I majitelé DS tedy mohou 
odevzdat přehledy v papírové podobě či 
vyplnit na webu online formulář. Podnikatel 
navíc může elektronické podání vyplnit pří-
mo v pobočce ČSSZ, kde mu s ním pomůže 
některý z úředníků.

Zvýšení záloh na pojistném
Pro drobné živnostníky nemá stát dobrou 
zprávu. Minimální zálohy na sociální a zdra-
votní pojištění se letos opět citelně zvýšily.

Podnikatelé, jejichž hrubý zisk nepřesa-
huje průměrnou mzdu, zaplatí na měsíčních 
zálohách o 172 korun víc než loni.

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které 
v daném roce s podnikáním začaly, a dále 
pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk 
nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi – 
aktuálně 338 784 korun. 

„Minimální měsíční zálohy u zdravotního 
pojištění se v roce 2017 zvýšily z loňských 
1823 na 1906 korun a u odvodů pro Českou 
správu sociálního zabezpečení z 1972 na 
2061 korun,“ shrnuje daňový expert Petr 
Gola.

 „Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný. 
V případě minimálních záloh je to u zdra-
votního pojištění 13,5 procenta z poloviny 
průměrné mzdy a u sociálního pojištění 
29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ 
připomíná daňová poradkyně z firmy Ma-
zars Gabriela Ivanco.

Celkem se povinné odvody státu na pojiš-
tění pro plátce minimálních záloh vyšplhají 
až na 47 604 korun ročně. V loňském roce 
přitom odvedl drobný živnostník na těchto 
položkách 45 535 korun. 

Pokud máte podnikání jen jako činnost 
vedlejší, například vedle běžného zaměstna-
neckého poměru, můžete spát klidněji –
zálohy na sociální pojištění vám oproti roku 
2016 narostly jen o 39 korun na 832 korun 
měsíčně. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Sociálka a pojišťovny čekají 
na přehledy, opozdilce trestají
Podnikatelé musejí do 2. května vyplnit 
a odeslat své zdravotní pojišťovně a ČSSZ 
přehledy o loňských příjmech a výdajích 
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ŘEŠENÍM JE ZAVEDENÍ PROCESNÍHO 
NÁKLADOVÉHO ŘÍZENÍ
Jedinou cestou, jak snížit riziko a na současném stavebním trhu 
obstát, je začít znovu náklady kalkulovat, zprůhlednit uvnitř firmy 
toky výrobních i  režijních nákladů a  vytvářet trvalý tlak na jejich 
snižování. Jedině snížením nákladů lze i při nižších cenách staveb-
ních prací vytvářet potřebný zisk. Řešením je přechod od živelného 
operativního řízení na procesní nákladové řízení s naprosto jasnými 
a pevnými pravidly. Při procesním nákladovém řízení jsou veškeré 
činnosti související s realizací stavby, od zpracování nákladové kal-
kulace a cenové nabídky přes přípravu a vlastní realizaci až po do-
končení stavby, vzájemně procesně provázány. Tím existuje uvnitř 
informačního systému v každém okamžiku pravdivý obraz o aktu-
álním stavu kterékoli stavby, a tím i celé stavební firmy. Kvalifikova-
ně řídit nejen stavbu, ale i celou stavební firmu nelze bez kvalitních 
a pravdivých informací. Toto v současné době již nelze zajistit ruč-
ním zpracováním informací v excelových tabulkách, do kterých je 
možné zapsat cokoli. Efektivním řešením je zpracování veškerých 
technických a ekonomických informací stavební firmy v komplex-
ním informačním a řídicím systému IPOS, vyvinutém speciálně pro 
kvalifikované řízení stavebních firem. Centrální zpracování veške-
rých vzájemně provázaných informací v  jediné databázi snižuje 

pracnost a  výrazně zvyšuje produktivitu práce. Ve strojírenství, 
kde již takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce dávno probíhá, si ni-
kdo úspěšnou strojírenskou firmu bez plného využití informačního 
systému a výpočetní techniky nedokáže ani představit. Stavebnic-
tví je na tom ve využití výpočetní techniky a  informačních systé-
mů při řízení stavební výroby podstatně hůř. Stavební firmy si pod 
pojmem informační systém představují většinou pouze zpracování 
účetnictví, případně rozpočtů, bez přímého propojení ekonomic-
kých a technických informací o stavbě. Proto mají stavební firmy 
ve využití informačních technologií pro řízení stavební výroby stá-
le velké rezervy. Ten, komu se podaří včas využít tento potenciál, 
získá před ostatními velmi zajímavou konkurenční výhodu. Změnit 
stávající zaběhnuté, ale již nevyhovující metody řízení se nikomu 
nechce, ale pokud to nedokážou včas, budou mít vážný problém.

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE STAVBYVEDOUCÍM 
VYUŽÍVAT INFORMAČNÍ SYSTÉM
Aby se dal informační systém využívat pro každodenní řízení stavby 
i celé firmy, je nutné zajistit výrobním pracovníkům snadný přístup 
k aktuálním technickým i ekonomickým informacím. Pokud jakákoli 
důležitá informace o  stavbě není jednoduše a  kdykoli přístupná, 
je pro řízení stavby bezcenná. Současný vývoj výpočetní techniky 
umožnil díky tabletu a mobilnímu připojení k internetu poskytovat 
stavbyvedoucímu, ale i  všem ostatním vedoucím pracovníkům 
skutečně aktuální informace o  průběhu každé stavby. Centrál-
ní zpracování veškerých technických i  ekonomických informací 
v komplexním informačním a řídicím systému IPOS bylo v součas-
né době doplněno o mobilní připojení s využitím tabletu. Toto řešení 
dovoluje stavbyvedoucímu nejen získávat, ale i pořizovat důležité 
informace pro řízení stavby přímo z terénu. Jednoduché ovládání 
mobilního zařízení navíc usnadňuje provozním pracovníkům kdyko-
li využívat informace ze systému IPOS.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel společnosti IPOS -SOFT, spol. s r. o.
www.ipossoft.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE

Stavební firmy, které chtějí v současných podmínkách 
přežít, musejí změnit svůj stávající způsob řízení. 
Boj o nejnižší cenu láme stavebním firmám vaz.

 
Pro investory je stále ještě v současné době hlavním kritériem při výběru dodavatele nejnižší 

cena. Pokud chtějí stavební firmy získat stavební zakázku, velmi často srážejí cenu stavby pod 
vlastní náklady. Problém je v tom, že se stavební firmy v dobách hojnosti soustředily především 
na obchodování, přestaly náklady staveb kalkulovat a dnes velmi často netuší, jaká je skutečná 
nákladová cena stavby. Pokud stavební firmy nákladovou cenu pouze odhadují, nedokážou pak 

skutečné náklady v průběhu stavby kvalifikovaně řídit ani kontrolovat a na konci stavby zažívají velmi 
nepříjemná překvapení, která často ohrožují jejich další existenci. Spoléhat na to, že u ostatních staveb 

tomu bude jinak, je obrovské riziko a stavební firmy musejí své chováni změnit.
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POR ADNA

Jsem menšinový společník společnosti s ručením omezeným, 
kde druhý, většinový společník a zároveň i jediný jednatel 
společnosti náhle zemřel. Co se teď bude dít se společností?  
Kdo bude za společnost podepisovat?
 
JAN Č., Brno

126 l Profit

Ve vaší situaci je třeba odlišit dvě základní 
roviny. Zaprvé smrt jednatele a zadruhé smrt 
většinového společníka. Oba případy mají své 
specifické, zákonem upravené řešení.

Smrt jednatele
Nejaktuálnější problém vaší společnosti je 
skutečnost, že není schopna právně jednat 
vůči třetím osobám. Funkce jediného jedna-
tele zanikla smrtí a nový být zvolen nemůže, 
protože valná hromada není usnášeníschop-
ná (usnášeníschopnost je dle zákona vázána 
na přítomnost alespoň poloviny všech hlasů).

Situace však není bezvýchodná a její řešení 
zákonodárce přenáší na soud. Soud musí na 
návrh osoby, která na tom má právní zájem, 
zvolit dočasně nového jednatele (dočasnost je 
v tomto případě dána dobou, než bude možné 
zvolit jednatele řádně, tedy než bude valná 
hromada usnášeníschopná). Jako menšinový 
společník společnosti bez jednatele proká-
žete soudu svůj právní zájem na jmenování 
jednatele velmi snadno. Dalšími osobami, 
které mohou mít právní zájem na jmenování 
jednatele, jsou například věřitelé společnosti, 
členové dozorčí rady atd. Věcně a místně pří-
slušným soudem pro podání tohoto návrhu je 
krajský soud, v jehož obvodu má společnost 
sídlo. Navrhovaný jednatel musí se svým 
jmenováním samozřejmě souhlasit. Nic 
nebrání tomu, abyste navrhl jako jednatele 
sám sebe.

Smrt (většinového) společníka
Předně je třeba říci, že je společníkům 
ponecháno na jejich libovůli, zda podíl bude 
možné dědit, anebo nikoli. Společníci tak mo-
hou rozhodovat o tom, kdo další bude utvářet 
vlastnickou strukturu společnosti, a podílet 
se tak na jejím dalším životě. Dědění je ze 
zákona dovoleno, ale ve společenské smlouvě 
jej lze buď zakázat, anebo omezit (například 
souhlasem valné hromady).

Je-li dědění přípustné, pak podíl spadá do 
dědictví po zemřelém společníkovi (zů-
staviteli) a nárok na něj mají zůstavitelovi 
dědicové. Dědicové se však stávají společníky 
s možností plně uplatnit svá společnická 
práva a povinnosti teprve okamžikem nabytí 
právní moci usnesení o rozdělení pozůsta-
losti, což může v některých případech trvat 
i několik měsíců či let. V tomto období by 
valná hromada nebyla usnášeníschopná, 
což samozřejmě opět povede k zásadním 
komplikacím.

Neurčí-li zůstavitel ještě za svého života 
pro případ své smrti správce pozůstalosti 
anebo vykonavatele závěti, je třeba, aby našli 
model správy podílu, respektive určili osobu, 
která bude podíl po dobu řízení o pozůstalos-
ti spravovat, zůstavitelovi dědicové. Pokud 
k takové dohodě nedojde, je sama společnost 
(případně i dědicové) oprávněna obrátit se na 
soud s návrhem na ustanovení správce po-
dílu. Příslušným soudem je pro změnu soud, 
který projednává pozůstalost. Obsahem 
této správy podílu je činit vše, co je nutné 
k zachování spravovaného majetku. Nespadá 
sem tedy (není-li domluveno jinak) jednání, 
které povede např. k rozmnožení majetku či 
zhodnocování podílu.

V této souvislosti je třeba upozornit na 
to, že se dědicové mohou vymanit z účasti 
na společnosti, přestože je dědění povolené. 
První možnost nabízí samotné dědické právo, 
a to formou odmítnutí dědictví anebo vzdání 

se dědictví ve prospěch jiného dědice (to se 
ale vztahuje na celou pozůstalost, nikoli pou-
ze na předmětný podíl). Druhá možnost je 
specifická u s. r. o. – není-li možné spraved-
livě požadovat po dědicovi účast na společ-
nosti, může sám do tří měsíců po právní moci 
usnesení požádat soud o zrušení jeho účasti. 
Jen soud pak posoudí oprávněnost takového 
návrhu.

Pokud se podíl nedědí proto, že je to 
vyloučeno, že to neschválila valná hromada, 
případně proto, že dědic účast na společnosti 
podle předchozího odstavce nezískal, stává 
se z předmětného podílu tzv. uvolněný podíl. 
Podíl na s. r. o. nikdy nenabude jako tzv. 
odúmrť stát. S tímto uvolněným podílem 
musí společnost podle zákonem stanovených 
pravidel naložit – prodat jej. Částka, kterou 
za něj společnost utrží, pak připadne jako 
vypořádací podíl do dědictví po zemřelém 
společníkovi anebo dědicovi, jehož účast byla 
zrušena.

Zásah do fungování společnosti v po-
době smrti člena orgánu může společnost 
paralyzovat. Jak bylo stanoveno výše, zákon 
a společenská smlouva však řešení poskytují, 
avšak jeho předpokladem je ingerence orgánů 
veřejné správy (soud, notář), což představuje 
časovou prodlevu. Doporučujeme proto začít 
jednat co nejdříve tak, aby nepřízeň osudu 
postihla vaše podnikání co nejméně. Obecně 
však doporučujeme myslet na možnost 
vzniku takové situace a preventivně se na ni 
připravit například tím, že bude ustanoven 
prokurista, udělena ve strategických věcech 
plná moc tak, aby společnost mohla zastupo-
vat jiná osoba, že daný společník pro případ 
své smrti povolá správce pozůstalosti anebo 
vykonavatele závěti. 

MGR. MARKÉTA NEŠETŘILOVÁ,  
advokátka spolupracující s advokátní kanceláří  
bpv Braun Partners s.r.o. IL
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K ALENDÁŘ DAŇOVÉ TER MÍNY

20. DUBNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a daň 
k MOSS  

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  měsíční odvod úhrnu 

sražených záloh na daň 
z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti

24. DUBNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za únor 
2017 (pouze spotřební 
daň z lihu)

25. DUBNA
DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

  daňové přiznání a splat-
nost daně za 1. čtvrtletí 
2017

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
  daňové přiznání a daň 

za 1. čtvrtletí a za březen 
2017

  souhrnné hlášení za  
1. čtvrtletí a za březen 2017

  kontrolní hlášení za  
1. čtvrtletí a za březen 2017

ENEGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splat-

nost daně z plynu, pev-
ných paliv a elektřiny za 
březen 2017

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  daňové přiznání za březen 

2017
  daňové přiznání k uplat-

nění nároku na vrácení 
spotřební daně například 
z topných olejů a ostat-
ních (technických) benzi-
nů za březen 2017 (pokud 
vznikl nárok)

2. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  odvod daně vybírané 
srážkou podle zvláštní 
sazby daně za březen 
2017

10. KVĚTNA
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za březen 
2017 (mimo spotřební 
daň z lihu)

22. KVĚTNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu 
sražených záloh na daň 
z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnost

25. KVĚTNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a daň za 
duben 2017

  souhrnné hlášení za 
duben 2017

  kontrolní hlášení za du-
ben 2017

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splat-

nost daně z plynu, pev-
ných paliv a elektřiny za 
duben 2016

SPOTŘEBNÍ DAŇ
  splatnost daně za březen 

2017 (pouze spotřební 
daň z lihu)

  daňové přiznání za duben 
2017

  daňové přiznání k uplat-
nění nároku na vrácení 
spotřební daně například 
z topných olejů a ostat-
ních (technických) benzi-
nů za duben 2017 (pokud 
vznikl nárok)

24. DUBNA
JAK NA OBCHOD S CIZINOU?
Chcete se se svým zbožím prosadit na zahraničních trzích, čerpat 
investiční pobídky, případně si jako začínající podnikatel sjednat 
finanční podporu? Pak právě pro vás je určen konzultační den  
pro podporu zahraničního obchodu, který se koná  
24. dubna v Ústí nad Labem. Podnikatelům bude v regionální kan-
celáři CzechInvestu k dispozici zástupce agentury CzechTrade, a to 
od 9.00 do 12.00 hodin. Konzultace jsou zdarma. Přihlášky  
či dotazy posílejte na e-mail: alena.hajkova@czechtrade.cz.

26. DUBNA
KYBERNETICKÁ REVOLUCE V PRAXI
Jak se připravit na zostřující se boj s konkurenty, kteří ve svém 
podnikání využívají prvky kybernetiky, robotiky, internetu 
věcí, 3D tisku a dalších moderních technologií? A jak tyto no-
vinky uvést do podnikatelské praxe? Zástupcům firem poradí 
na tradiční konferenci Kybernetická revoluce aneb průmysl 4.0 
 v praxi, která proběhne pod záštitou CzechInno, tentokrát 
v Brně. Podrobnosti na: http://czechinno.cz/kyberneticka- 
-revoluce-v-cz či na e-mailu: info@czechinno.cz. 

28. DUBNA
DPH A EET: POZOR NA ZMĚNY!
Novelizace zákona o EET a změny v DPH budou tématy dub-
nového odborného semináře v Hodoníně. Další skupina plátců 
musí řešit připojení k elektronické evidenci tržeb. Jaký je har-
monogram povinností, jak postupovat při zavádění EET a také 
jaké jsou změny v zákoně o DPH? Nejen to se za účastnický 
poplatek tisíc korun dozvědí účastníci akce, která se uskuteční 
v hodonínském sídle okresní hospodářské komory. Více  
informací na info@ohkhodonin.cz. 

3. KVĚTNA
JAK SI NAMIXOVAT ONLINE MARKETING
Odborný seminář, kde se dozvíte, co všechno je nezbytnou 
součástí marketingu na webových stránkách, se koná ve středu 
3. května v pražském Factory Office Center. Zástupci firem, jež 
chtějí být vidět na internetu, najdou podrobnější informace na 
http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/ 
/praha-seminar-mix-marketing-170503-268822.html.  
Na případné dotazy odpovědí zájemcům o školení na  
e-mailu: skoleni@h1.cz. 

9.–12. KVĚTNA
JARO V METROPOLI PATŘÍ PRŮMYSLOVÝM VELETRHŮM
Od 9. do 12. května 2017 se v Praze uskuteční veletrhy For 
Industry, For Surface, For Energo Smart, For Logistic, For Weld 
a For Infosys. Týkají se oborů jako strojírenství, technologie 
pro svařování, pájení a lepení, logistika či skladování. Hlavním 
cílem organizátora veletrhů je vytvořit jedno místo pro setkání 
odborníků z více odvětví a pro představení novinek a trendů 
z jednotlivých průmyslových oblastí. Podrobnosti najdete na 
http://prumysloveveletrhy.cz/ či v kalendáři akcí na  
BusinessInfo.cz.
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 Čeští ovocnáři pečují zhruba o 14 tisíc 
hektarů sadů. V posledních letech vysadí 
ročně něco kolem 350 hektarů ovocných 
sadů. Ovšem jen za poslední dva roky bylo 
vykáceno na tři tisíce hektarů. Plocha ovoc-
ných sadů se tak každoročně zmenší zhruba 
o desetinu. Proto jsme se v roce 2003 ve 
Vizovicích rozhodli jít proti tomuto trendu 
a pustili se do nové oblasti podnikání – sa-
dařství. Vrátili jsme se tak ke kořenům a sa-
dařské tradici pěstování švestek v regionu. 
Vysadili jsme přes 65 hektarů švestek, které 
jsme postupem času doplnili o jeden hektar 
malin, 83 hektarů meruněk a 15 hektarů 
třešní. Vysázeli jsme také na menší plochy 
speciální odrůdu jablek Moravská jadernič-
ka, mirabelky, oskeruše, rakytník a mišpule. 
Celkem dnes obděláváme kolem 163 hekta-
rů sadů a to nepočítám další plochy, o které 
se staráme na Balkánu a v Chile. 

 Češi milují švestky. Čerstvé, ve formě 
povidel či kompotů nebo pálené ve slivovici. 
Díky pálení z vlastního ovoce máme abso-
lutní kontrolu nad kvalitou našich destilátů. 
Naším cílem je postupně vyrábět až třetinu 
produkce z vlastních surovin. Do zakládání 
vlastních sadů postupně investujeme milio-
ny korun. Jedná se o dlouhodobou investici 
na desítky let dopředu. Pro zajímavost – 
výsadba jednoho hektaru sadu přijde 
přibližně na 750 tisíc až jeden 
milion korun. Běžně se sady 
dostanou do plodnosti za pět 
až šest let, ale třeba takové 
oskeruše rodí až za 30 let. 

 Nejdůležitějším předpo-
kladem té nejlepší slivovice 
je to nejkvalitnější ovoce. 
Jeho pečlivý výběr a následné 
zpracování tradičními postupy 
na moderních zařízeních, 
to je základní filozofie 
naší společnosti. Ovšem 
vyznat se ve slivovici je 

umění. Ta správná musí v první řadě vonět 
a chutnat po ovoci. To velice záleží na tech-
nologii kvašení i na použitém destilačním 
zařízení. Proto pravidelně investujeme do 
jeho vylepšování. Hotové destiláty i z nich 
připravené výrobky kontrolujeme různými 
laboratorními a senzorickými metodami. 
Každoročně procházíme auditem podle me-
zinárodního standardu IFS, který je považo-
vaný za samozřejmý standard bezpečnosti 
potravin v obchodních řetězcích.

 Označení košer garantuje určitý standard 
výrobku. Produkty musejí splňovat přísné 
nároky židovské víry a zároveň nejvyšší 
standard kvality. Košer totiž znamená 
dobré. Ale proč i potraviny, které neobsa-
hují maso, drůbež, rybu nebo hmyz, nejsou 
automaticky košer a potřebují dohled při 
výrobě? Odpověď je jednoduchá: nejenom 
veškeré suroviny použité při výrobě musejí 
být košer, ale také zařízení používané pro 
výrobu košer výrobku musí být předem 
schválené pro výrobu košer potravin. Naše 
slivovice kosher Rudolf Jelínek je krásným 
příkladem spojení židovské košer kvali-
ty a české tradiční pálenky. Trhu s košer 
potravinami se daří především v Americe 
a v Izraeli. Na americkém trhu prodáme roč-
ně ovocné destiláty za milion dolarů. Proto 

je také vyrábíme pod přísným dozorem 
americké ortodoxní unie a jejích 
vyškolených rabínů. 

 Nadměrné pití alkoholu může 
přinášet vážné společenské 
i zdravotní problémy. V roce 2001 
jsme se proto spojili s ostatními 
výrobci a dovozci lihovin v Česku 
a založili preventivní program Pij 
s rozumem. Poslední výzkumy po-

tvrzují, že se v České republice 
podařilo zvýšit průměr-
ný věk prvního kontaktu 
s alkoholem u dětí 
z 11 na 14 let. 
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JAK TO V IDÍ

přibližně na 750 tisíc až jeden 

dostanou do plodnosti za pět 

Jeho pečlivý výběr a následné 
zpracování tradičními postupy 

americké ortodoxní unie a jejích 
vyškolených rabínů. 

Nadměrné pití alkoholu může 
přinášet vážné společenské 
i zdravotní problémy. V roce 2001 
jsme se proto spojili s ostatními 
výrobci a dovozci lihovin v Česku 
a založili preventivní program Pij 
s rozumem. Poslední výzkumy po-

tvrzují, že se v České republice 

IN
Z
ER

C
E 

  
 

 A
17

10
01

21
7 

  
 

 A
17

10
01

12
8

FO
TO

: 
ar

ch
iv

120_132_PT_04.indd   130 12.4.2017   15:37:46



Dávkovače pěnového mýdla
Podavače papírových ručníků v roli
Zásobníky na toaletní papír
Osvěžovače vzduchu
Koše

Nová linie
výjimečných zařízení
...pro výjimečné interiéry

www.meridaunique.com

inzerat ornament 210x260+5.indd   1 06.04.17   11:16
120_132_PT_04.indd   131 12.4.2017   15:30:30



120_132_PT_04.indd   132 12.4.2017   15:30:37


	01_PT_04
	02_PT_04
	03_11_PT_04
	12_17_PT_04
	18_33_PT_04
	34_44_PT_04
	45_57_PT_04
	58_96_PT_04
	97_119_PT_04
	120_130_PT_04
	131_PT_04
	132_PT_04

